AVONDFEEST
Op zoek naar een budgetvriendelijke formule?
Wij hebben voor u een aantal voorstellen.
Broodjesbuffet : € 50,50 per persoon
Vanaf 21u00 worden uw gasten ontvangen.
Onze kelners schenken gedurende een uurtje schuimwijn en fruitsap
Daarbij serveren zij enkele koude en warme aperitiefhapjes
Op de receptietafels voorzien wij enkele tapa’s, rauwe groentjes met hun dip,
…..
Daarna worden volgende dranken à volonté geschonken :
Witte en rode huiswijn, bieren van het vat (pils, witbier en De Koninck),
frisdranken, mineraal- en bruisend water, koffie
en/of thee inbegrepen
Om 23u00 voorzien we een buffet met een rijke keuze aan kaas,
Fijne vleeswaren en salades met verschillende soorten artisanaal brood.
Salad bar
“Caesar salad royal”
Romeinse salade, krokante kip, Parmezaan, rozijntjes en croutons
“Caprese”
Tomaat en mozzarella
“Griekse salade met olijfolie”
Komkommers, verse tomaten, paprika, feta, zwarte olijven en uien ,vinaigrette
van olijfolie en kruiden
Soepbuffet
2 soepen volgens het ritme van de seizoenen
Sterke alcoholische dranken en zware bieren zijn niet inbegrepen.
Na 03u00 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.

Dessertenbuffet : € 54,50 per persoon
Vanaf 21u00 worden uw gasten ontvangen.
Onze kelners schenken gedurende een uurtje schuimwijn en fruitsap
Daarbij serveren zij enkele koude en warme aperitiefhapjes
Op de receptietafels voorzien wij enkele tapa’s, rauwe groentjes met hun dip,
…..
Daarna worden volgende dranken à volonté geschonken :
Witte en rode huiswijn, bieren van het vat (pils, witbier en De Koninck),
frisdranken, mineraal- en bruisend water, koffie
en/of thee inbegrepen
Om 23u00 voorzien een dessertenbuffet dat bestaat uit :
- Brusselse wafels
- Assortiment patisserie
- Chocolademousse met schilfers van Callebout
- Riz condé met bruine suiker
- Pannacotta met rode vruchten
- Fruitsalade (Enkel tijdens de zomermaanden)
- Vanille ijs
- Zachte en harde kazen
Symbolische ijstaart bij dessertenbuffet : € 6,00 per persoon
Symbolische biscuittaart bij dessertenbuffet : € 7,00 per persoon
Sterke alcoholische dranken en zware bieren zijn niet inbegrepen.
Na 03u00 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.
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Party Snack Package : € 56,50 per persoon
Vanaf 21u00 worden uw gasten ontvangen.
Onze kelners schenken gedurende een uurtje schuimwijn en fruitsap
Daarbij serveren zij enkele koude en warme aperitiefhapjes
Op de receptietafels voorzien wij enkele tapa’s, rauwe groentjes met hun dip,
…..
Daarna worden volgende dranken à volonté geschonken :
Witte en rode huiswijn, bieren van het vat (pils, witbier en De Koninck),
frisdranken, mineraal- en bruisend water, koffie
en/of thee inbegrepen
Sterke alcoholische dranken en zware bieren zijn niet inbegrepen.
Late night snacks geserveerd tussen 22u00 en 00u00
Minihamburger ‘American Style’
Mini hot dog
Worstenbroodje
Fried chicken
Minipizza
Spare ribs
Klassiek kaaskroketje
Bitterbal met mosterd
Yakitori met pikante saus
…
Zoetigheidje in rondgaande bediening
Na 03u00 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.

Allergenen / allergieën
In sommige van onze gerechten zijn er allergenen aanwezig . Omdat wij met
dagverse bereidingen werken is het onmogelijk om deze op onze kaart te
vermelden. Mensen met allergieën kunnen altijd bij ons terecht voor meer
info. Dan doen wij de nodige aanpassingen.
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