
EVENTS
CATERING
Alle mogelijke formules 
voor jullie opkomend event!



Doorlopend warme en koude dranken Warme en koude dranken van het huis 
tijdens uw vergadering of event. 

Plat en bruisend water Plat en bruisend water tijdens 
uw vergadering of event.

Fruitmand Mand met een mix van seizoensfruit.
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Welkomstontbijt met koffiekoeken 
 

Koude en warme dranken van het huis en verse 
mini-koffiekoeken van de warme bakker.

Luxe ontbijt
Koude en warme dranken van het huis, verse  
minikoekjes van de warme bakker aangevuld  
met verse fruitsalade.

Pastry Verse cinnamon bun op haverbasis.

Basisbreak Koude en warme dranken buffet van het huis.

Break met cake Basis aangevuld met assortiment cake.

Break met taart Basis aangevuld met assortiment zoete taarten.

Break met fruit Basis aangevuld met een heerlijke fruitsla.



We stellen de cateringbuffeten (welcome, break en lunch) standaard op in één van 
onze gezellige bar- en cateringruimtes, inclusief een koud en warm drankenbuffet.

Artisanale broodjeslunch

Diverse bereidingen zoals brie met walnoten 
en honing, artisanale kip-curry, huisgemaakte 
hummus met granaatappel, gehaktbroodje met 
witloof,…

Luxebroodjes & wraps
Gevarieerd aanbod zoals gerookte zalm met een 
dille dressing, rucolapesto met gegrilde aubergine, 
Chili con carne, gebakken kip met quacamole,….

Quichelunch met vers slaatje
Ambachtelijk geproduceerde hartige taarten  
aangevuld met een frisse slamengeling. 

Salade buffet
Verschillend aanbod van luxueuze salades zoals 
zoete aardappel salade met avocado, caesar
salads, thai peanut quinoa, …

Supplementen
soep           100% verse groenten 
fruitsla      100% vers fruit 
taart           100% ambachtelijk

Business lunch
In ons sfeervol huisrestaurant Jour de 
fête heeft u de keuze tussen drie 
seizoensgebonden voor- en hoofd-
gerechten. Exclusief dranken. Een 
supplement dessert kan verkregen 
worden.B
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NETWERKDRINK
Gezellig napraten aan het einde van jouw event kan perfect aan onze bar of in onze XYZ lounge. We 
stellen graag volgende formules voor:

DRINKS

     Forfait basic: 
     Keuze uit wijn, Stella van’t vat, homemade lemonade jar & water
     Forfait bubbly: 
     Keuze uit prosecco, wijn, Stella van’t vat, homemade lemonade jar & water 
     Forfait extra: 
     Keuze uit prosecco, wijn, Stella van’t vat, homemade lemonade jar & water
     Met extra streekbieren

We rekenen 1 barmedewerker voor 50 personen.

FINGERFOOD

     Salty snacks:  
     mengeling van zoute snacks bv. chips, nootjes, sesamcrackers met dipsaus,.. 
     Fingerfood classic:  
     mengeling van verschillende hapjes bv. kazen, fijne vleeswaren, gemarineerde olijven, 
     homemade dipsaus,.. 
     Fingerfood special:  
     mengeling van verschillende hapjes bv. homemade dips + sesamcrackers,  gemarineerde olijven,
     fijne vleeswaren, gevulde peppedews met geitenkaas, rillettes van varken met pekelgroentjes

EXTERNAL CATERING
Niet gevonden wat je zocht?  Zebrastraat brengt je graag in contact met professionele en ervaren 
cateringpartners of foodtrucks voor een oplossing op maat.  Vraag gerust om meer advies. 

Alle formules zijn ook steeds vegan te verkrijgen. We werken voor al onze cateringformules samen 
met lokale partners. Alle prijzen voor catering in Zebrastraat zijn exclusief 21% BTW.

Zebrastraat 32/001, 9000 Gent
events@zebrastraat.be
www.zebrastraat.be


