DRANKENFORFAITS
Drankenforfait van 5 uur : € 21,50 per persoon
Aperitief
Gedurende een uur schuimwijn, fruitsap, witte en rode huiswijn
Tijdens lunch of diner
Witte en rode huiswijn, bieren van’t vat (pils, witbier en De Koninck), frisdranken,
mineraal – en bruisend water, koffie en thee met zoete versnaperingen
Na 5 uur wordt het extra verbruik verrekend aan bartarieven en rekenen wij een
onkostenforfait van € 38,00 per kelner per aangevangen uur.
Sterke en alcoholische dranken en zware bieren zijn niet inbegrepen
Individuele afrekening is niet mogelijk
Drankenforfait van 7 uur : € 31,50 per persoon
Aperitief
Gedurende een uur schuimwijn, fruitsap, witte en rode huiswijn
Tijdens lunch of diner en avondfeest
Witte en rode huiswijn, bieren van’t vat (pils, witbier en De Koninck), frisdranken,
mineraal – en bruisend water, koffie en thee met zoete versnaperingen
Na 7 uur rekenen wij een aanvullend drankenforfait van € 4,75 per aanwezige
persoon per begonnen uur, met een minimum van € 275,00 per begonnen uur
voor de Zuilenzaal, € 175,00 voor De Schuur en zaal Wilryck, € 120,00 voor zaal
Contich en zaal Reeth en
€ 85,00 voor zaal Aertselaer.
Sterke en alcoholische dranken en zware bieren zijn niet inbegrepen
Individuele afrekening is niet mogelijk

Supplementen drankenforfaits
Aperitief
Assortiment koude en warme hapjes : € 6,00 per persoon
Cava in plaats van schuimwijn : € 2,50 per persoon
Champagne brut in plaats van schuimwijn : € 13,00 per persoon
Wijnen
Stapje hoger : € 3,50 per persoon
Rare Vineyards “Vieilles Vigne”
Witte wijn : Vermentino
Rode wijn : Carignan
Suggestie van de wijnmeester : € 7,00 per persoon
Cantina Mabis Oropasso
Witte wijn : Garganega & CHardonnay
Rode wijn : Corvina, Corvinone en Cabernet Sauvignon
Bijkomende gasten : € 26,00 per persoon
Aperitief
Glaasje schuimwijn of fruitsap
Tijdens avondfeest
Witte en rode huiswijn, bieren van’t vat (pils, witbier en De Koninck), mineraal –
en bruisend water.
Sterke en alcoholische dranken en zware bieren zijn niet inbegrepen
Individuele afrekening is niet mogelijk
Dessert naar keuze
U kan een keuze maken uit onderstaande desserten :
Pannacotta met rode vruchten
Of
Mascarponemousse met appel en speculaas
Of
Trio van chocolademousse
Of
Bavarois van frambozen met een coulis van aardbeien en munt
Gelieve eenzelfde dessert te kiezen voor alle gasten
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Supplementen dessert
Chocolade moelleux met vanille ijs : € 1,50 per persoon
Warme appeltaart met ijs en vanilleroom : € 1,50 per persoon
Ijstaart met coulis van rode vruchten : € 2,00 per persoon
Biscuittaart met coulis van rode vruchten : € 3,00 per persoon
Grand dessert : € 4,00 per persoon
Individuele minigebakjes, mousses, sorbet
Dessertenbuffet ‘De Jachthoorn’ : € 10,00 per persoon
Degustatiebuffet “Chocolate taste”
Brusselse wafels
Assortiment patisserie
Crème brulé
Riz condé van de chef
Pannacotta met rode vruchten
Fruitsalade (Enkel tijdens de zomermaanden)
Vanille ijs
Diverse zachte en harde kazen
Symbolische ijstaart bij dessertenbuffet : € 6,00 per persoon
Symbolische biscuittaart bij dessertenbuffet : € 7,00 per persoon
De formule “Bijkomende gasten” is uitsluitend geldig vanaf het dessert en dit ten
vroegste 3 uur na aanvang van het arrangement.
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