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Catering
Eetbar De Smederij zet groenten centraal. Door het hanteren van een beperkte kaart en 
het bewust selecteren van onze leveranciers streven we elke dag naar kwaliteit. Onze 
leveranciers zoeken we zo dicht mogelijk bij huis. Niets beters dan Belgisch witloof, 
Jonagold appelen of een lokaal en ambachtelijk bereid stukje vlees. Op deze manier 
houden we onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk.

En daarnaast is het ook gewoon super gezellig bij ons!

S M E D E R I J



Ontbijt
SNELLE HAP
 Mini Ontbijtkoeken 6 stuks per persoon

HONGERKE
 Ontbijtkoek 
 Fruitsalade
 Huisgemaakte granola
 Yoghurt

ONTBIJT VAN DE SMID
 ontbijtkoek
 fruitsalade
 huisgemaakte granola 
 yoghurt
 kleine broodjes
 hartig & zoet beleg 
 biologische eitjes

4 euro pp

9 euro pp

13 euro pp

Lunch/ avondmaal
rijkelijk belegde boterhammen    
  2 meergranenboterhammen
 seizoensbeleg
 met dagsoep    

quiche met fris slaatje 
 2 stukken  pp
 vanaf 5 personen meerdere soorten mogelijk
 met dagsoep

seizoenslasagne 
 met fris slaatje

saladebuffet 
 3 soorten
 met brood
stoofvlees met bier van brouwerij Adept 
 puree 
 seizoensgroenten

10 euro pp

13 eur pp

13 euro pp

16 eur pp

16 euro pp
 

17 euro pp

13 euro pp



Vieruurtje
TAART
 fruittaart 
 citroentaart 
 frangipane met peren

CAKE
 chocoladecake
 notencake 

CHOCOMOUSSE

Receptie
SPIJKER IN DE MUUR
 vers getapte Adept van het vat 
 cava
 appelsap van bij de boer
 eenvoudige seizoensgebonden hapjes
  olijven 
  tapenade met crackers 
  chips
  
NAGEL OP DE KOP
 vers getapt eAdept van het vat 
 cava
 appelsap van bij de boer
 vullende seizoensgebonden hapjes
  tapenade met brood
  pensen met perenchutney
  soep
  mini-quiche

Drankenbuffet
OVERDAG
 Waters, fruitsap, fruitmand, thee, koffie, lekkers bij de koffie

‘S AVONDS
 Waters, frisdranken, thee, koffie, borrelhapjes
 wijn en bier per consumptie mogelijk

5 euro pp

4 eur pp

4,5 euro pp

 
12 euro pp

 
16 eur pp

6 euro pp

6 euro pp


