Brasserie Pact 24
Feestbrochure 2019
Geachte Mevrouw, Meneer,
Gefeliciteerd met uw feestgelegenheid en hartelijk dank voor uw
vertrouwen.
Bij deze gelegenheid willen we U een hoogstaande culinaire omkadering
aanbieden, natuurlijk aangepast aan uw wensen. We streven ernaar om
onze reputatie eer aan te doen en uw verwachtingen te overtreffen.
We hopen met deze brochure een antwoord te geven op al uw wensen.
U kan hieruit een selectie maken, maar andere suggesties zijn steeds
bespreekbaar.
Aarzel niet en neem vrijblijvend met ons contact op.
Klaus Leroy & Dana Smets
Brasserie Pact 24
Staatsbaan 95
3460 Bekkevoort
www.pact24.be
info@pact24.be
tel : 013/32.83.73
fax: 013/29.03.65

Algemene inlichtingen
1.

Feestbesprekingen gebeuren ENKEL op afspraak!

2.

Prijzen zijn inclusief BTW, 12% voor maaltijden, 21% voor dranken.

3.

Ten laatste 7 dagen voor aanvang van het feest wordt het juiste
aantal personen via mail doorgegeven. Dit aantal wordt dan ook
aangerekend.

4.

Om praktische redenen kan er slechts 1 menu gekozen worden voor
de hele groep.

5.

Kinderen onder de 12 jaar genieten van een reductie van 20% ( of
meer uitleg zie aangepaste kindermenu )

6.

Er is private parking aan het gebouw voorzien.

7.

Door het onvoorspelbare Belgische weer kunnen er geen feesten op
het terras gereserveerd worden.

8.

De aanvang voor de middagreservaties vindt plaats tussen 11.30h en
13.00h, deze eindigen om 16.30h
De aanvang voor een avondreservatie kan vanaf 17.00h.
( indien anders gewenst moet dit duidelijk op voorhand besproken
zijn)

9.

Reservaties zijn pas geldig als er een voorschot van 250€ volstort is.

10. De prijsofferte is onder voorbehoud van officiële prijsstijgingen.
11. Betalingen gebeuren steeds de dag zelf. Dit kan cash of met de
volgende kredietkaarten : Visa & Mastercard.
12. Bij annulatie van het feest minder dan 1 maand op voorhand, wordt
het voorschot niet terugbetaald.
13. Wij sluiten uiterlijk om 23.00h!

Drankenforfaits & hapjes
De regeling in verband met de dranken is af te spreken.
Wijnen,bieren en frisdranken kan men volgens de kaart per fles of per
consumptie bestellen.
Er kan ook voor één van de onderstaande forfaits gekozen worden.
Receptieformule:
Cava & fruitsap

1h

1,30h

2h

2,30h

3h

€ 10.00

€ 12.50

€ 15.00

€ 17.00

€ 19.00

Voor de kinderen wordt er tijdens de receptie € 5.00 pp aangerekend
(ongeacht de tijdsduur van de receptie)

Hapjes
Indien U hapjes wenst tijdens de receptie kan U deze uitbreiden met één
van de onderstaande formules.
Wij serveren U luxe - amuses met een diversiteit aan verschillende
ingrediënten en afwisseling tussen warm & koud.
2 verschillende luxe - hapjes :

€ 3.00 p.p.

4 verschillende luxe - hapjes :

€ 6.00 p.p.

6 verschillende luxe - hapjes :

€ 9.00 p.p.

Voor de kleine rakkers onder ons hebben we
een aangepast assortiment van kinderhapjes !

€ 3.00 p.p.

Maaltijdforfait:
Bij deze formule wordt er drank geserveerd tijdens de menu.
( max. gedurende 4h )
Witte & rode huiswijn
Waters op tafel ( Chaudfontaine plat & bruis )
Frisdranken op tafel ( Cola, Cola-light, Zero, Sprite, Fanta )
Jupiler van’t vat
Koffie of thee tijdens het dessert

€ 20.50 p.p.

Kinderforfait
Indien U kiest voor bovenvernoemde maaltijdforfait, wordt er automatisch
voor de kinderen ook een all-in pakket aangerekend.
Deze forfait is toegestaan tot max. 18 jaar ( indien er geen alcoholische
dranken genuttigd worden, anders wordt er een volwassenen forfait
aangerekend. )
Er is voor hun dan dezelfde frisdranken & waters inbegrepen.

€ 12.50 p.p.

Menuvoorstellen
vanaf 15 personen
In samenspraak met onze chef - kok, hebben we volgende menu's voor U
uitgewerkt.
Binnen deze menu's zijn geen afwijkingen mogelijk.
Er kan slechts één menu per tafel worden gekozen, met uitzondering voor
vegetariërs. Voor hen hebben wij een gepersonaliseerde menu
samengesteld.
Ook de allerkleinsten zijn we niet vergeten! Voor hen hebben wij een
menuutje opgesteld, speciaal aangepast aan al hun kleine wensjes!
Vergeet ook niet regelmatig een kijkje te nemen op onze website!
Daar vindt U steeds onze seizoensgebonden suggesties terug!

Een mens kan niet goed slapen, denken of beminnen,
als hij niet goed gegeten heeft.

3 Gangen Menu I
Witloofsoep met
krokante spekjes
***
Kalkoentournedos Spekjasje –
Archiduc
***
Mokka-javannais met
chocolade-ijs

€ 38,50 p.p.

3 Gangen Menu II
Komkommersoep met
vleugje zure room
***
Kabeljauwhaasje Parmaham Champagnesaus
***
Tiramisutaart

€ 41,00 p.p.

3 Gangen Menu III
Carpaccio van runds Truffelolie - rucola Parmezaan
***
Zalmhaasje Witte wijnsaus
***
Woudvruchtenbavarois
met rood fruit

€ 46,60 p.p.

3 Gangen Menu IIII
Pladijsfilet – botersaus
met groene kruiden
***
Melkkalfskroon Rozemarijnsaus
***
Chocoladefantasie

€ 47,30 p.p.

4 Gangen Menu I
Carpaccio van zalm kruidenvinaigrette
***
Citroensorbet Champagne - munt
***
Vissersbordje Kreeftensaus
***
Tiramisutaart

€ 48,50 p.p.

4 Gangen Menu II
Klassieke zalmcocktail
***
Waterkerssoep Krokantje van Parmaham
***
Parelhoenfilet sûpreme –
Jus van Calvados
***
Chocoladefantasie

€ 49,80 p.p.

4 Gangen Menu III
Tongrolletjes - bedje van
Prei - Mousseline
***
Citroensorbet Champagne - munt
***
Kalkoentournedos Spekjasje - Archiduc
***
Woudvruchtenbavarois
Met rood fruit

€ 49,60 p.p.

4 Gangen Menu IIII
Gerookte eendenborst
met crispy salade &
Honing-mosterddressing
***
Knolseldersoep Gerookte zalmsliertjes
***
Tongrolletjes Preiroomsausje
***
Chocolademoelleux
Met vanille - ijs

€ 52,40 p.p.

Communie Menu
Tomatenroomsoepje met balletjes
***
Communiekorfje
***
Ardeens
Varkenshaasje Zachte graanmosterd
***
Dame Blanche

€ 44,90 p.p.

Vegetarische Menu
Tramezzino met
Tapenade van zongedroogde tomaatjes
& mozarella
***
Lasagne van zuiderse
gegrilde groenten
***
Dessert van de chef

€ 39,50 p.p.

Kinder Menu
( tot 12 jaar )
Uiteraard denken we ook aan de kleine rakkertjes!
Voor hen hebben we een aangepast menuutje ontworpen, die menige
buikjes zal kunnen bekoren!

Tomatensoepje met
balletjes
***
Lange jan met frietjes,
Balletjes in tomatensaus,
of Videe’tje met frietjes
***
Kinderijsje

€ 19,50 p.p.

Het is ook de mogelijkheid om bepaalde menu's
in kinderportie te verkrijgen.

Gerechtenlijst
Indien onze menuvoorstellen U niet kunnen bekoren, bieden we U
daarbuiten ook graag een gerechtenlijst aan.
U kan hieruit een keuze maken voor groepen vanaf 15 personen met een
minimum van 3 gangen.
Om praktische redenen kan er slechts één menu per tafel geserveerd
worden.
We begeleiden U graag met uw menukeuze!

Koude Voorgerechten
Klassieke zalmcocktail

€ 13.00

Carpaccio van zalm – kruidenvinaigrette

€ 14.50

Gerookte eendenborst - crispy salade &
honing-mosterddressing

€ 14.90

Carpaccio van runds - truffelolie - rucola – parmezaan

€ 16.50

Warme Voor- & Tussengerechten
Communiekorfje

€ 10.50

Pladijsfilet met botersaus & groene kruiden

€ 12.50

Scampi’s met Curry & Batida de Coco

€ 16.50

Tongrolletjes – bedje van prei - mousseline

€ 16.50

Soepen
Tomatensoepje met balletjes

€ 6.00

Witloofsoepje - krokante spekjes

€ 6.50

Zacht komkommersoepje met vleugje zure room

€ 6.50

Waterkerssoepje met krokantje van Parmaham

€ 7.00

Knolseldersoepje met gerookte zalmsliertjes

€ 7.50

Sorbet
Verfrissende citroensorbet overgoten
met champagne & blaadje munt

€ 2.50

Hoofdgerechten Vlees
Parelhoenfilet “sûpreme” - Jus van calvados

€ 20.00

Ardeens gemarineerd varkenshaasje Zachte graanmosterd

€ 20.50

Kalkoentournedos - spekjasje – Archiduc

€ 22.00

Melkkalfskroon - rozemarijnsaus

€ 25.00

Al onze vleesgerechten worden steeds vergezeld van seizoensgarnituren
naar keuze & één bijhorende saus.
Voor de bijhorende aardappelgerechten kan U een keuze maken uit
volgend aanbod : frietjes, kroketjes, pommes duchesse, puree & gratin
dauphinois.
( max. 2 verschillende per tafel )

Hoofdgerechten Vis
Tongrolletjes - Preiroom met gerookte zalm

€ 20.00

Zalmhaasje - Witte wijnsaus

€ 21.50

Vissersbordje – Kreeftensaus

€ 22.00

Kabeljauw - Parmaham – Champagnesaus

€ 25.00

Al onze visgerechten worden steeds vergezeld van seizoensgarnituur naar
keuze & bijhorende saus.
Voor de bijhorende aardappelgerechten kan U een keuze maken uit
volgend aanbod : frietjes, kroketjes, pommes duchesse, puree & gratin
dauphinois.
( max. 2 verschillende per tafel )

Desserts
Dame Blanche

€ 7.90

Woudvruchtenbavarois met rood fruit

€ 8.60

Tiramisutaart

€ 9.50

Chocoladefantasie

€ 9.80

Mokka - javannais met chocolade – ijs

€ 10.00

Chocolademoelleux met vanille-ijs

€ 10.00

