
Feestbrochure 2022

Algemene inlichtingen

• Feestbesprekingen gebeuren enkel op afspraak.
• Feestmenu’s zijn enkel mogelijk bij groepen vanaf 20p. Om praktische redenen kan er slechts 1 menu gekozen 

worden voor de hele groep. Ten laatste 1 week voor aanvang van het feest wordt het juiste aantal personen en 
de menukeuze doorgegeven. Dit aantal wordt dan ook aangerekend.

• Bij groepen kleiner dan 20p dient u te kiezen uit de à la carte menu, met een max. van 3 verschillende gerechten 
per gang. De keuze dient 1 week op voorhand doorgegeven te worden.

• Middagreservaties vinden plaats tussen 12.00u en 17.00u.  De aanvang voor  een avondreservatie kan vanaf 
17.00h (sluiting om 23u). Door het onvoorspelbare Belgische weer kunnen er geen feesten op het terras gereser-
veerd worden.

• Reservaties voor groepen groter dan 20p zijn pas geldig als er een voorschot van 250€ volstort is.
•	 De	prijsofferte	is	onder	voorbehoud	van	officiële	prijsstijgingen.	Prijzen	zijn	inclusief	BTW,	12%	voor	maaltijden,	
21%	voor	dranken.

• Betalingen gebeuren steeds de dag zelf. Dit kan cash of met betaalkaart (Bancontact, Visa of Mastercard).
• Bij annulatie van het feest minder dan 2 weken op voorhand, wordt het voorschot niet terugbetaald.
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Receptieformule (enkel bij feestmenu):

1u  receptie (cava / frisdrank / pilsbier / huiswijn) : € 12.00 pp
(Kinderen tot 16j: € 6.00 pp) 

4 verschillende luxe - hapjes : € 8.00 pp
(Kinderen tot 16j: € 4.00 pp) 

Drankenforfait (enkel bij feestmenu):

Drankenforfait (max. gedurende 4h ): € 21.00 pp
(Kinderen tot 16j: € 12.50 pp)

Witte	&	rode	huiswijn				
Waters	op	tafel		
Frisdranken
Stella Artois van ’t vat 
Koffie	of	thee	tijdens	het	dessert

Menuvoorstellen (vanaf 20p)

Prijs	menu	‘soep-hoofdgerecht-dessert’:	 
€ 40.00 pp
Prijs	menu	‘voorgerecht-hoofdgerecht-dessert’:	 
€ 45.00 pp
Prijs	menu	‘soep-	voorgerecht-hoofdgerecht-dessert’:	 
€ 50.00 pp

ALLE	HOOFDGERECHTEN	ZIJN	VOORZIEN	MET	FRIETEN	OF	KROKETTEN,	EN	AANGEPASTE	GARNITUREN.

Feestbrochure 2022

Soepen 

• Kippencrèmesoep
• Komkommersoep met zure room
•	 Waterkerssoep	met	krokantje	van	parmaham
• Knolseldersoep met gerookte zalm
(vegetarisch alternatief mogelijk)

Voorgerechten 

• Klassieke zalmcocktail
• Meloen met parmaham, mozzarella en balsamico
• Tongrolletjes met prei en witte wijnsaus
• Bladerdeeggebakje met visvidée en mousselinesaus
• Optioneel: sorbet als tussengerecht + € 3.00 pp

Hoofdgerechten 

• Kalkoentournedos in een spekjasje met archiducsaus
• Ardeens varkenshaasje met graanmosterdsaus
•	 Parelhoen	suprême	met	een	jus	van	calvados
• Vissersbordje met kreeftensaus

Desserts 

• Tiramisutaart
• Chocoladefantasie
•	 Woudvruchten	bavarois	met	rood	fruit
• Mokka javanais met chocolade-ijs

• Tomatensoep met balletjes
•	 Keuze	uit:	Prinsenhapje	/	Lange	Jan	/	Balletjes	 

in tomatensaus
• Kinderijsje

Kindermenu € 20.50 pp
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