
Organiseer je een feestje met 
familie of vrienden in een gezellige 
thuisomgeving? En wil je tegelijk 
ook zelf genieten van de ambiance 
en de leuke gesprekken? Kies dan 
voor onze cateringservice.

Kraakverse afhaalgerechten, kant-en-
klaar bereid. In een handomdraai tover 
je een menu op tafel om vingers en 
duimen van af te likken.

Serveer culinaire topkwaliteit, zonder 
de hele avond achter het fornuis te 
moeten doorbrengen.

Ontdek ook onze 

Meer info? Surf naar 
www.hetveilinghuis.be

brasserie
- met kinderanimatie op vrijdag- en zaterdagavond
- met Vavantastische kids-corner van 39m2 en uitgebreid  
 assortiment kindergerechten 
- in een ideaal kader voor een zakenlunch: ruime parking,  
 gratis wifi en snelle service
- met elke weekdag van 14u tot 17u ZOETtijd:  
 gratis zoetigheden bij elke consumptie

feestzalen
Voor ieder feest, bieden wij de geschikte locatie. ‘t Veiling-
huis beschikt over 2 eigen zalen en werkt daarenboven ook 
nauw samen met andere locaties. Bovendien staan wij ook 
open voor feestjes buitenshuis.  
Feestzalen (en catering) dagelijks mogelijk.

Openingsuren brasserie
ma-vr vanaf 9u, za vanaf 11u, gesloten op  zon- en feestdagen
gratis ruime parking voor de deur

Tongersesteenweg 150-152
Sint-Truiden - 011 68 16 72 
info@hetveilinghuis.be   

lekker eenvoudig
met de afhaalgerechten van

Je krijgt een bevestiging als wij je bestelling goed ontvangen 
hebben. Gelieve je bestelling min. 4 dagen op voorhand door te 
geven en dit voor min. 4 personen: zo ben je steeds zeker van 
een tijdige levering. 

De gerechten kunnen afgehaald worden in feestzalen 
‘t Veilinghuis (Tongersesteenweg 150, Sint-Truiden) of worden  
gratis aan huis bezorgd binnen Sint-Truiden  
(behalve bij Kerst en Nieuwjaar). 

Bel je bestelling 7/7 door op 0496 33 82 55, 
mail ze naar info@hetveilinghuis.be
of vul het online bestelformulier in  
op www.hetveilinghuis.be

HOE BESTELLEN?

FEESTJE BIJ JE THUIS?



HAPJES € 1.75 / hapje

KOUDE GERECHTEN 

Koude voorgerechten (broodjes inbegrepen) 
Cocktail van Noordzeevruchtjes (140 gram) 15.00
Wildpaté met ajuinconfijt 10.00
½ kreeft Belle Vue met dressing & salade 19.00
 
Koud buffet (broodjes inbegrepen) 
Per persoon  25.00
 · Zalm Belle Vue (75gr)
 · Tomaat gevuld met rivierkreeftenstaartjes
 · Perzik gevuld met Noordzeevruchtjes
 · Kalfsgebraad met garnituur
 · Hesp van York met asperges
 · Wildpaté met ajuinconfijt

>  trio van sausjes, 5 soorten groentjes, pasta, 
 aardappelsalade en 3 broodjes p.p. inbegrepen
  
Eventuele uitbreiding aan koud buffet 
Gerookte zalm (100gr) met ajuin & mierikswortel 6.00
½ kreeft Belle Vue (400gr) 19.00
Varkensgebraad & Rosbeaf (2 schuifjes van elk) 4.95
Gedraaide zeetong met verse ananas 5.00

WARME GERECHTEN 

Warme voorgerechten (broodjes inbegrepen) 
Vispannetje gegratineerd met zachte puree 13.50
Gravinnepastei met bijhorend kroontje 10.00
Black-tiger scampi (5) diabolique met pasta 15.00
 
Soepen (prijs/liter, broodjes inbegrepen) 
Tomatensoep met balletjes & room 7.00
Champignonsoep met room & zonnevis 8.50
Bisque met room & grijze garnaaltjes 9.00
 

Hoofdgerechten 
(met deze porties kan je jouw gasten 2x serveren) 
Kalkoensteak met zachte pepersaus & kroketjes 15.50
Kabeljauwhaas, sausje van witte wijn & puree 20.00
Tongrolletjes met zalm, bieslooksaus & puree 22.50
Hertenkalf met cognacsaus & rösties 29.00
Kalfsentrecote met honing-mosterdsaus
& rösties 25.00 

>  Hoofdgerechten zijn vergezeld van 4 verschillende 
verse groentjes 

DESSERTS  (individueel verpakt) 

Panna cotta met bosvruchtjes 3.90
Fruitwaaier met witte chocolademousse 5.25
Duo van chocomousse met crumble 4.00
Kerststronk ‘t Veilinghuis (gebak) 4.50 p.p.

MENU
Feestmenu (p.p.) 39.00

Hapje
Quiche Lorraine / scampi curry / hazenpaté

Soep
Champignonsoep met room & zonnevis

Tussengerecht
Vispannetje gegratineerd met zachte puree

Hoofdgerecht
Kalkoensteak met zachte pepersaus & kroketjes (8) 
& 4 soorten groenten             
Of
Kabeljauwhaas, sausje van witte wijn & puree& 4 
soorten groenten  

Dessert
Panna cotta met bosvruchtjes

Per 2 personen = 1 fles cava inclusief                 
                                                         

KIDS  (individueel verpakt) 

Bouletjes in tomatensaus met frietjes 7.00
Verse videe met frietjes 7.00
Kipfilet met appelmoes & frietjes 8.00

ONZE AFHAALGERECHTEN 
vanaf 1/11/2019  

Koud
Hazenpaté met ajuinconfijt
Italiaanse prikker
Mousse van gerookte zalm

Warm
Quiche Lorraine 
Scampi met curry
Jalapeño kroket

Algemeen
Bestelling is pas geldig na bevestiging. Alles wordt verpakt in oven of 
microgolfverpakking. Bestelling minstens 3 dagen op voorhand.  Bestelling 
vanaf 4 personen voor koud buffet. Bestelling vanaf 2 personen voor de menu


