
A place for learning & meeting.

CATERING



Ontbijt & Broodjes

Welkom ontbijt *

6€

Klein ontbijt

15€

Groot ontbijt 

Diverse broden, pistolet, sandwich,  croissant of chocoladekoek, hartig beleg, confituur, 20€

Broodjeslunch

Divers belegde broodjes 12€
 + Verse dagsoep         
 

14€

* Enkel beschikbaar bij aankomst

Alle prijzen p.p. en excl. BTW



Foodsharing Cold (Lunch / Diner) * 20€

Diverse koude en gezonde gerechten die samen gedeeld worden 
aangevuld met een heerlijk dessert.

Koude gerechten

 
 • Huisgemarineërde zalm, gemarineerde groenten, honingvinaigrette
 • Ceasarsalad, gegrilde kip, ansjovisdressing, parmezaan
 
 • Parelcouscous met scampi, gebrande paprikacrème

Alle voorstellen worden vergezeld met:

 
 • Fijn gesnipperde rode ui
 • Tomatensalade  
 • Dressing van het huis
 • Stokbrood, Hoeveboter, olie, peper en zout

Dessert

 • Panna cotta van vanille, compote bosbessen en steranijs

* Dit Lunch-/dinerconcept is seizoensgebonden. Gerechten kunnen dus variëren

Prijzen per januari 2019 



Apero

Apero Gezond & Zout 12€

 • Diverse tapenades en humus
 • Fruit
 • Olijven  
 • Noten
 • Groentenchips 
 • Infused water

Apero Zoet          19€

 • Diverse taartjes en cakes
 • Ovenverse koekjes
 • Mini chocomousse
 
 • Thee



Apero Deluxe 12€

Tapas

 
 • Grissini
 • Zwarte olijven tapenade  

19€

Hapjes

 • Bombe van geitenkaas, rode kool, pijnboompitten
 • Buratta met gekarameliseerde kerstomaten
 • Kroepoek van inktvis met  forelmousse en wasabimayonaise
 • Macron van chocoladegel aardbei en mousse van eend 
 • Macron van vanille, gerookte zalmousse en citrusgel
 • Pomme moscovite met zure room en haringcaviaar
 • Rundercanneloni met parmezaancrème en ruccolapesto
 • Tartaar van rund, zoetzure rode ui en rumble van kappers 
 • Vitello tonato met tonijnsaus en crumble van kappers
 • Parelcouscous met wilde scampi en gebrande paprikacrème 

Tapas en 3 hapjes naar keuze 
Tapas en 5 hapjes naar keuze 
Tapas en 7 hapjes naar keuze

14€
20€
25€



Dranken 14€

 • Vers peren- of appelsap
 • Water (plat/bruis)
 • Kombucha
 • Infused water
 • Cava
 • Bier

voor 1 uur receptie
voor 2 uur receptie
voor 4 uur receptie

11€
14€
25€



Concepten Edville Academy (ontbijt + lunch + drank)

Wraps @ edville 31€

Ontbijt: Ontbijtkoeken, yogurt, homemade granola en huisgesneden fruit
Lunch: Wraps, 2 verschillende salades en dessertje

Soep @ edville 31€

Ontbijt: Ontbijtkoeken, yogurt, homemade granola en huisgesneden fruit 
Lunch: Verse soep, belegde broodjes en dessertje

Tapas @ edville 32€

Ontbijt: Ontbijtkoeken, yogurt, homemade granola en huisgesneden fruit
Lunch: Tapasschotel en dessertje





ACADEMY
for learning & meeting

Tramstraat 69
9070 Heusden

academy@edville.be

HOME
for sleeping, meeting & wellness

Brusselsesteenweg 167
9090 Melle

reception@edville.be

STUDIO
for sleeping

Ter Platen 60
9000 Gent

reception@edville.be

DISCOVER OUR LOCATIONS

WWW.EDVILLE.BE
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