


Welkom bij  Kasteel Ter Ham. Laat uw smaakpapillen verwennen 
dankzij  de culinaire creaties van Bartel  Dewulf en zijn team. In 

deze brochure ontdekt u alle mogelijk opties,  gaande van een 
heerlijk ontbijt  tot een lekkere BBQ. Wij staan steeds open voor 
uw vragen. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren indien u 

graag aanpassingen wenst. 



ONTBIJT

Start de dag met een lekker ontbijt  dat uw gasten de nodige 
energie geeft  om een productieve dag tegemoet te gaan.



Prinsenontbijt
3 mini-koffiekoeken – koffie – thee – water

Vorstelijk ontbijt
3 mini-koffiekoeken – koffie – thee – water
Diverse broodsoorten en boter
Hesp, confituur, choco
Assortiment kaas
Granola 
Yoghurt / witte kaas 
Vers fruit

Royal ontbijt
3 mini-koffiekoeken – koffie – thee – water
Diverse broodsoorten en boter
Hesp, confituur, choco
Assortiment kaas
Granola
Yoghurt / witte kaas
Vers fruit
Spek
Eieren à la carte
Vers fruitsap



QUEEN HEALTHY
Een hele dag door lekker én gezond eten, het kan! Ontdek onze 

gezonde dagformule waarbij  u kan genieten van heel wat lekkers, 
zonder dat u zich nadien schuldig hoeft te voelen.



ONTBIJT
Assortiment granola (choco – koko’s – fruit)
Blauwe bessen wafels
Havermoutpap
Yoghurt met walnoten, banaan en cacao
Groene smoothie
Drink ontbijt

TUSSENDOORTJE
Platbroodjes met feta – paprikabeleg
Gekarameliseerde kruidennootjes

LUNCH
Zomerse pastasalade
Tomaten – rabarbersalade
Quinoasalade met mango
Salade met broccoletti  en rode biet
Filotaartje met spinazie en pompoen
Pittige currysalade
Chocomousse met aquafaba

TUSSENDOORTJE
Brownie met spinazie
Bananenkoekjes

VOLLEDIG DAGPROGRAMMA



KASTEEELLUNCH
De aanwezige gasten krijgen deze lunch aan tafel  opgediend. U kan 
een keuze maken uit  verschillende typisch Belgische gerechten die 

net dat tikkeltje beter smaken dan thuis.



Soep van de dag met  brood en boter
Vol-au-vent*
Stoofvlees*
Spaghetti  bolognaise
Tomaat – mozzarella
Américain met frieten
Mayonaise/ketchup

*aardappelbereiding inbegrepen: 
frieten/kroketten/puree



APERITIEF
Laat uw gasten genieten van een heerlijk aperitief  dat door onze 

professionele kelners wordt opgediend.



PRINSEN APERITIEF
Cava of prosecco – waters – biojus
1 uur
1,5 uur
2 uur

VORSTELIJK APERITIEF
Champagne Saint Germain des Crayes blanc de blancs – 
wijnen – waters – biojus
1 uur
1.5 uur
2 uur

ROYAL APERITIEF
Champagne Pol Roger But Réserve – 
wijnen – waters – biojus
1 uur
1.5 uur
2 uur

MOCKTAIL PARTY
Alcoholvrije cocktails – natuursappen – waters  
Shirly Temple:  basis van gember, grenadine, limoen
Virgin mojito:  munt, rietsuiker, l imoen, sprite
Fuzzy navel:  sinaasappelsap, perzik, orgeat siroop, limoen
Hurricane:  sinaasappelsap, pompelmoes, tropisch vruchtensap
Pink pelican:  sinaasappelsap, pompelmoessap, citroensap, 
grenadinesiroop, limoensap
Verse appelsap
Natuur bio van rood fruit
1 uur
1.5 uur
2 uur



HAPJES
Niets is  gezelliger dan tijdens het aperitief  enkele lekkere hapjes te 

kunnen nuttigen. Ontdek de verschillende formules.



PRINSEN HAPJES
Enkele kleine hapjes die klaarstaan op de statafels. 

Pincho’s –  kroepoek -  kaaskoekjes

VORSTELIJKE HAPJES OM TE DELEN
Bij dit  “sharing” concept staan er enkele warme hapjes klaar op de statafels. 
Het ideale aanknooppunt voor een gezellig gesprek tussen de aanwezigen. 

Krokantje van pulled porc met dip van zoete mosterd – nems van hoevekip met 
sweet chilisaus – kibbeling met huisgemaakte tartaarsaus – crispy pan pizza

ROYAL HAPJES
Onze kelner gaat rond met luxe fingerfood hapjes. 

Soes van zalm met geitenkaas en dille
Tortilla,  chorizo, erwten
Avancini met mozzarella 
Borrelbrood met ceviche van avocado
Crostini met tonijn en zwarte sesam
Dim sum van garnalen en zoetzuur
Gyoza van kip, soja,  sesam
Flammenkuchen met zure room en spek
Sushi
Bruchetta,  salsa van tomaten, groene pesto
6 stuks, 8 stuks of 10 stuks



KASTEELBUFFET
Apertiefhapjes die in buffetvorm worden opgediend. 
Hieronder kan u kiezen uit  verschillende types buffeten. Een 
combinatie van verschillende opties is  uiteraard ook mogelijk. 

Zeevruchten  
Oesters,  wullok, gamba’s,  grote roze garnalen, mosselen

Tartaarbar 
Zalm, makreel,  rund, schaaldieren

Top Belotta degustatie 
Hoogwaardige ham, brood, salsa van tomaat 

3 soorten belotta + een speciale soort Kaviaarbar  
30 gr per persoon, blinis,  zure room  



WALKING DINNER
Onze kelner gaat rond met een plateau bij  de gasten.



VORSTELIJK    
Roulade van rundscarpaccio, dip van yuzu pannacotta, 
geitenkaas, paprikacoulis,  mi-cuit  van zalm, aubergine en 
tuinboon gevulde hoevekip, noten, spitskool,  polenta
Crumble van citroen, italiaans meringue

Aangepaste wijnen
Wijnen 3 glazen en waters 1 glas
Prosecco 1 glas,  wijnen 3 glazen, 
waters 1 glas,  koffie 1 stuk.

ROYAL     
Roulade van rund gevuld met mousse van foie gras  Krab, 
eierdooier,  avocado, daikon  Sint jacobsvruchten, sherry, 
rundsmerg  Kabeljauw, zeekraal,  sabayon van mosterd
Filet van lam, purée van witte bonen, opgevulde 
aardappel,  epoise van paddestoelen  Assortiment kazen  
Crispychocolade, crème van citroen, structuur van frambozen

Aangepaste wijnen
Wijnen 4 glazen en waters 1 glas
Prosecco 1 glas,  wijnen 4 glazen, 
waters 1 glas,  koffie 1 consumptie

TYPISCH BELGISCH
Cocktail  van grijze garnalen
Gentse waterzooi
Paling in ’t  groen
Luikse balletjes
Mosselen
Entrecote, pepersaus, béarnaise
Brusselse wafel,  suiker, slagroom   
 
Aangepaste wijnen
Wijnen 4 glazen en water 1 glas
Prosecco 1 glas,  wijnen 4 glazen, 
waters 1 glas,  koffie 1 consumptie



VORSTELIJK TAFELEN
Uw gasten genieten al  zittend van een culinair drie-,  vier-,  of  vijf-

gangen menu. Een waar genot voor ieders smaakpapillen. 



Voorgerecht
makreel,  gepekelde bieten, lavas,  zure room

Tussengerecht
smeus van garnaal,  gepocheerd ei,  mousseline

Hoofdgerecht
pluma iberico, witte asperges, crème van erwten, gekonfijte sjalot

Assortiment kazen

Nagerecht
peer, kardamon, chocolade, vanille-ijs

Mogelijkheden en prijzen
Voorgerecht – hoofdgerecht – nagerecht
Voorgerecht – tussengerecht – hoofdgerecht – nagerecht
Voorgerecht – tussengerecht – hoofdgerecht – kaas – nagerecht



ROYAL TAFELEN
Uw gasten genieten al  zittend van een royaal sharing menu. De 

gerechten worden op tafel  opgediend, waarbij  iedereen naar 
hartenlust kan opscheppen. 

Mosselen, curry, kokos, pijpajuin
Tataki van rund, pickles van rode ui

Spies van lams, chili,  koriander
Sardienen « la perle de dieu »   brood, look, platte peterselie

Soffrito, zeevruchten, inktvis,  saffraan
Hoevekip op lage temperatuur, gekonfijte citroen, kikkererwten

Tatin van Roskoffui,  kroket van varkenspoot
Spicy rund met masala,  sucrine, mashed aardappel

Vanille-ijs,  espresso, geroosterde amandelen



TOWER BUFFET
Een buffet waarbij  de aanwezigen kunnen genieten van typische 

streetfood gerechten.

Hot-dog
Varkensaté met nuoc-cham

Taco met chili
Spiesjes van lamsgehakt

Nem
Gevulde tortilla

Pad Thai



KASTEELBUFFET -  TYPISCH BELGISCH
Een heerlijk dessertenbuffet voor de echte zoetebekken. Alles 

wordt vers en met een vorstelijke toets bereid. 

Dame blanche
Pannenkoeken mikado

Brusselse wafel  met suiker en slagroom
“ABC” van chocolade

Rijstpap
Aardbeien
Oliebollen

Limburgse vlaai



MEETINGFORMULES

ADEL
Water – koffie – thee – cake

PRINS
Water – koffie – thee – 

biojus – frisdrank – cake

VORSTELIJK
Water – koffie – thee -biojus – 
risdrank – cake – drooggebak

ROYAL
Water – koffie – thee – biojus – 

frisdrank – mini-patisserie



KOFFIEBREAK OP BUFFET

Flesjes water in de vergaderzalen (0,5l)
Water – koffie – thee -  cake

Flesjes water in de zaal

BROODJESLUNCH
3 SANDWICHES PER PERSOON

KOFFIE – THEE - WATERS

4 SANDWICHES PER PERSOON
KOFFIE – THEE – WATERS



BARBECUE
Perfect om een zomers gevoel in het kasteel binnen te brengen. 

Dankzij  het heerlijk gebraden vlees met lekkere bijgerechten 
wanen uw gasten zich onmiddellijk onder de zon. 



VORSTELIJKE BBQ
Merguez
Hamburger
Varkensrug met specerijen
Gemarineerde kippenbrochette
Wortelen, komkommer, tomaten met fi jngesnipperde ui
Gegrilde groenten met pesto en olijfolie
Aardappeltjes in mayo
Aardappel in de schil  met kruidenboter
Brood
Mayonaise, cocktailsaus, tartaarsaus, eiersalade, looksaus

ROYAL  BBQ
Idem bbq 1 +
Rack van varken met mosterdmarinade
Lamsbout met look en rozemarijn
Gemarineerde steak
Wortelen, komkommer, tomaten met fi jngesnipperde ui
Griekse fetasalade
Aardappeltjes in mayo
Aardappel in de schil  met kruidenboter
Brood
Mayonaise, cocktailsaus, tartaarsaus, eiersalade, looksaus

BOURGONDISCHE BBQ
Côte à l’os met peperroomsaus, roquefortsaus, champignonsaus, 
béarnaise
Gamba’s à la plancha
Lamskotelet
Hoevekip met kruiden
Zeebaars in zoutkorst
Wortelen, komkommer, tomaten met fi jngesnipperde ui
Griekse fetasalade
Komkommersalade met pijnboompitten en citrusdressing
Gegrilde groenten met pesto en olijfolie
Aardappeltjes in mayo
Aardappel in de schil  met kruidenboter
Brood
Mayonaise, cocktailsaus, tartaarsaus, eiersalade, looksaus



RECEPTIE



PRINS
frisdranken
fruitsap
Pils
Kriek
Leffe blond en donker
Kasteelbeer
Duvel
Witte en rode wijn
Cava 
kaasblokjes – salamiblokjes – chips op de tafels 
geen rondgang

VORSTELIJK
frisdranken
fruitsap
Pils
Kriek
Leffe blond en donker
Kasteelbeer
Duvel
Witte en rode wijn
Cava
Kaasblokjes – salamiblokjes – chips – frituurhapjes op de tafels 
geen rondgang

ROYAL 
frisdranken
fruitsap
Pils
Kriek
Leffe blond en donker
Kasteelbeer
Duvel
Witte en rode wijn
Cava 
Vitello tonato, rilette van zalm geitenkaas dille,  mousse van ham 
toastje dip van porto, tomaat mozzarella pesto, mousse van kip 
knolselder walnoten, sashimi van tonijn wakamé zwarte sesam, 
nems van hoevekip sweet chilisaus.



KASTEELWANDELING
Perfect om een zomers gevoel in het kasteel binnen te brengen. 

Dankzij  het heerlijk gebraden vlees met lekkere bijgerechten 
wanen uw gasten zich onmiddellijk onder de zon. 

op aanvraag





De Maillé de la Tour Landrylaan 2, 1820 Steenokkerzeel 
02 751 37 00 - E-mail:  info@kasteelterham.be -  www.kasteelterham.be


