Wedding Brochure
VERRASSE N D VAN Z ELFS PREKEN D

WEDDING BROCHURE

Welkom bij Van Der Valk Hotel Beveren en alvast bedankt voor jullie interesse
in onze feestzalen. Wij hebben jarenlange ervaring en helpen jullie heel graag
verder met het organiseren van jullie huwelijksfeest!
De voorbereidingen hiervoor vergen heel wat tijd en kennis van zaken...
Wij zijn er om alles in perfecte banen te leiden en “samen met jullie”
er een droomfeest van te maken!

Persoonlijk advies en begeleiding is een aspect dat wij hoog in het vaandel dragen.
Deze brochure hebben we opgemaakt om u een duidelijk beeld van ons aanbod
aan te bieden en samen dé ideale formule voor jullie feest te creëren...
Onze wedding specialist Heidi De Rudder ontvangt jullie graag voor
een vrijblijvende rondleiding en kennismaking.

Achteraan in de brochure vindt u een checklist met ruimte voor het vastleggen van uw
volgende afspraken met haar. Voor elke samenkomst wordt eveneens vermeld wat
de punten zijn die zullen besproken worden.
Onze huwelijksplanner bespreekt wekelijks alles met de departement-supervisors zodat ook
zij op hun beurt uw huwelijksfeest zullen begeleiden zoals jullie het wensen.
Niets wordt aan het lot overgelaten, daarvoor is uw huwelijksdag veel te belangrijk!

Wat bieden wij nog aan om van uw huwelijk een uniek feest te maken:

- Gratis overnachting in de bruidssuite voor het jonggehuwde koppel
- Hotelaccommodatie met luxueuze superior kamers aan feesttarief
- Gratis parking
- Wedding lunch
- Aangeklede ceremoniezaal
- Verschillende zalen voor bijvoorbeeld receptie - lunch - diner & dansfeest
- Extra decoratiemogelijkheden
- Projectiescherm en beamer in de zaal
- Gepersonaliseerde bruidstaarten
- Wellness trouwarrangementen
- Terras aan elke zaal
- Rijkelijk ontbijtbuffet voor gasten die overnachten
- Lazy check-out time
- Toegang tot zwembad en fitness voor de hotelgasten

Bij elke gelegenheid waarbij gebruik wordt gemaakt van onze catering
service zijn de volgende diensten inbegrepen:

- Tafellinnen in zwart of wit
- Huur zaal en personeel
- Aankondiging van de gasten per tafel
- Decoratie van de zaal (bloemstukjes en kaarsen)
- Menukaartjes
- Achtergrondmuziek in de zaal
- Wij bieden GRATIS een binnenspeeltuin aan en in geval van
goed weer is een springkasteel beschikbaar
- Heel interessante kamerprijzen voor uw gasten die bij ons logeren
- WiFi en airco in alle zalen en kamers

U ziet beste klant, alle factoren zijn hier aanwezig om jullie in deskundigheid
te helpen bij het organiseren van jullie huwelijksdag.

Wij kijken alvast uit naar een aangename samenwerking!

Robby Staljanssens

De gerechten in deze gids werden met de meeste zorg samengesteld door onze
chef-kok Robby Staljanssens. Onder zijn professionele leiding zet het voltallige
keukenteam zich 100% in om van uw feestmaal een sublieme ervaring te maken.

Wij werken enkel en alleen met dagverse producten en daardoor kan er zich soms een
lichte wijziging in de garnituren voordoen. Voor mensen met een voedselallergie en/of
glutenovergevoeligheid worden aangepaste menu’s voorgesteld.
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WEDDING & PROEFDINER
“E�� é�h�� a��ra���!”
Een huwelijksfeest organiseren is een niet te onderschatten uitdading.
Alles moet perfect kloppen want dit is jullie dag!
Om rustig én met volle teugen te genieten en toe te leven naar de huwelijksdag is het
belangrijk om reeds een goed beeld te hebben van hoe straks uw feestzaal gedecoreerd
zal zijn, hoe het menu zal smaken, kortom hoe alles in zijn werk gaat en zal verlopen.
Daarom organiseert “feestzaal Hotel Beveren” meermaals per jaar de succesformule:

“He� �ed��n� �r�ef����� ���n� ”
Tijdens deze avond proeven jullie onze heerlijke, feestelijke gerechten en dranken
op een originele manier! De zaal “New-York” wordt feestelijk aangekleed en huis DJ
Philip Maes zorgt voor de sfeer met ideale achtergrondmuziek. Ook alle decoratiemogelijkheden zullen tentoongesteld worden. Zowel de linnenkeuze, de kaarsen,
de bloemen als de stoelhoezen komen aan bod. Het enige wat van jullie verwacht wordt is
culinair genieten en plannen hoe jullie feest eruit zal zien! Ook familieleden, vrienden en
getuigen zijn op deze avond allemaal van harte welkom.
De deelnameprijs (inclusief diner & dranken) bedraagt € 59,00 per persoon.
Uw huwelijksplanner is hier aanwezig en zal jullie met goede raad en advies bijstaan .
Want dit is waar wij voor staan : u adviseren en begeleiden om van jullie huwelijksdag
een geweldige ervaring te maken.

De volgende editie van ons proefdineravond kan u terugvinden op onze website.
(Graag tijdig reserveren want de plaatsen zijn beperkt).
1.

KAMERS & WELLNESS

Hotelkamers
Van der Valk Hotel Beveren is een eigentijds 4-sterren hotel met
60 superior kamers, 60 superior plus kamers en 5 luxueuze suites.

Wellness
Splinternieuwe Boost wellness biedt volgende faciliteiten aan: Bio & Finse sauna,
infraroodstraler, stoomcabine, voetbaden, scrubzout, belevingsdouche, relax-lounge
met haard, een overdekt zwembad en een moderne fitness.

2.

WELLNESS ARRANGEMENTEN

Vrijgezellenfeest

Prijs op aanvraag

Kom heerlijk relaxen in onze Boost wellness met je vrienden, vriendinnen,
bruidsmeisjes, familie,... Combineer dit met een ontbijt, lunch of diner en maak
de dag helemaal compleet met een verzorging/massage op maat.

Groom & Bride To Be “Relax”

60 min - € 138,00 p.p.

*

Wellnessaperitief (kir royal of smoothie)

*

Romantische duo massage met een warme olie op basis van rode rozen

*

Gratis toegang tot wellness (2u)

Groom & Bride To Be “Beautiful”
*

Wellnessapertief (cava of smoothie)

*

Gelaatsverzorging aangepast aan uw huidtype

60 min - € 138,00 p.p.

(reiniging, scrub, intensief serum, masker)
*

Ontspannende massage van het gelaat, nek en schouders

*

Voetmassage met hydraterende crème

*

Gratis toegang tot de wellness (2u)

3.

“Bride To Be”

120 min - € 147,00 p.p.

*

Wellnessaperitief naar keuze (cava of smoothie)

*

Lichaamssccrub op basis van zout en rode roos olie die de huid gaat hydrateren

*

Gelaatsverzorging aangepast aan uw huidtype
(reiniging, scrub, intensief serum, masker)

*

Ontspannende massage van het gelaat, nek en schouders

*

Verzorging van handen OF voeten

*

Ontspannende massage van het gelaat, nek en schouders

*

Gratis toegang tot de wellness (2u)

“The Day After”

30 min - € 78,00 p.p.

*

Voet en beenmassage met voedende crème

*

Oogkompressjes op basis van Aloë Vera die de vermoeidheidverschijnselen laten verdwijnen.

*

Spierontspannende pakking van de rug

*

Gratis toegang tot de wellness (2u)

4.

DECORATIEMOGELIJKHEDEN

Onze feestzalen worden steeds heel verzorgd en gezellig aangekleed.
Elke tafel wordt voorzien van een bloemstukje, theelichtjes, themakader en menukaartjes.

Wat betreft de linnenkeuze bieden wij volgende standaardmogelijkheden aan:
*

Linnen servetten en tafellakens : zwart of wit

*

Gekleurde tête-à-têtes in volgende kleuren:
zwart, zacht roze, fuchsia, taupe en turquoise

*

zwarte stijlvolle stoelhoezen

Wanneer u dieper in detail wenst te gaan bieden wij volgende extra opties aan :

*

Servetten:

€ 2.00 p.p.

In combinatie met een linnen servet (zwart of wit) wordt afwisselend een
gekleurd duni servet (taupe, zacht roze, fuchsia, turquoise) of strik toegevoegd

*

Assorti stompkaarsen op hoge kandelaar

€ 5.00 per tafel

*

Witte stoelhoezen

€ 4.00 per stoel

*

Persoonlijk naamkaartje per persoon

€ 2.00

*

Glitterdecoratie of rozenblaadjes per tafel

€ 5.00 per tafel

*

Rode of zwarte loper (inkom zaal)

€ 60.00

*

Kandelaars naast loper (8 stuks)

€ 50.00

*

Bloemstuk per tafel in kleur naar keuze

€ 3.00 per bloemstukje

*

Ontvangsthostess

€ 40.00 per uur

5.

CEREMONIEZAAL

*

Stoelen met zwarte stoelhoezen in cinemaopstelling

*

Rode loper en versierde kandelaars

*

Hoge, witte sierkandelaars naast het altaar

*

Bloemstuk op het altaar

*

Vestiaire

*

Microfoon & projectie

Huur van de volledig aangeklede ceremoniezaal: € 490,00

6.

APERITIEF - & DRANKENFORMULES
Bij onderstaande aperitief- en receptieformules heeft u de keuze uit
smakelijke amuse hapjes. De keuze vindt u op p. terug.
Er kunnen uiteraard extra hapjes bijbesteld worden.

Aperitiefarrangementen
Aperitief 1 uur-arrangement

€ 17,50 p.p.

Gedurende 1 uur serveren wij standaard cava & jus d’orange
alsook 3 aperitiefhapjes naar keuze.
Rode en witte huiswijn, lichte tapbieren (Stella, Hoegaarden, Palm)
en frisdranken zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Champagne 1 uur-arrangement

€ 30,00 p.p.

Een arrangement dat gedurende één uur Gallimard champagne
en jus d’orange voorziet, alsook 3 aperitiefhapjes naar keuze.
Ook hier zijn rode en witte huiswijn, lichte tapbieren (Stella,
Hoegaarden, Palm) en frisdranken op aanvraag verkrijgbaar.

Kinder aperitief arrangement

€ 10,00 p.k.

Voor kinderen tot 12 jaar is er in dit arrangement ‘Kiddy Bull’
en frisdrank voorzien. Als hapje wordt een lekkere ‘Joepie’
(spiesje met bitterbal, kipnugget, frikandel & ketchup) aangeboden.

7.

Receptieformules
Superior receptie

2 uur: € 27,00 p.p.

3 uur: € 34,00 p.p

Ontvangst met Cava en jus d’orange.
Op aanvraag zijn rode en witte wijn, lichte tapbieren (Stella, Hoegaarden en Palm)
en frisdranken verkrijgbaar. Er worden 5 hapjes voorzien per persoon met een
wisselende keuze per seizoen.

Deluxe receptie

2 uur : € 42,00 p.p.

3 uur: € 49,00 p.p

Ontvangst met Champagne en jus d’orange.
Op aanvraag zijn rode en witte wijn, lichte tapbieren en frisdranken verkrijgbaar.
Er worden 5 hapjes voorzien per persoon met een wisselende keuze per seizoen.

Kinderreceptie

2 uur : € 10,00 p.p

3 uur: € 15,00 p.p

Kiddy Bull en Frisdranken
Met een Joepie (Spiesje: bitterbal - kipnugget - frikandel)

8.

Aperitiefhapjes
Hierbij ons keuze-aanbod van de heerlijke mondstrelende amuses.
Ze zijn stuk voor stuk zalig combineerbaar bij uw glas cava of champagne.

Wenst u extra hapjes te bestellen bovenop het aantal dat inbegrepen is
in uw gekozen arrangement, dan wordt een éénheidsprijs per stuk aangerekend.
De eerste categorie komt op €1,85 per stuk en de tweede categorie op € 2,45 p.s.

* Zalmtartaar - limoendressing - krokante kroepoek van wasabi
* Gelei van bloody Mary - gemarineerde buffelmozzarella - noten sla
* Blini met mousse van gerookte forel - haringkaviaar - espuma van dille
* Bruschetta met tapenade van tomaat en ansjovis
* Carpaccio van Ierse Rundsfilet - in combinatie met zuiderse ratatouille
* Huisbereid kaaskroketje met mosterdsla en limoen
* Velouté van groene asperges en basilicumroom
* Mini quiche Lorraine (spekjes en prei)

Onderstaande hapjes zijn verkrijgbaar mits een supplement van € 1,00
per hapje (in een arrangement).

* Grove tartaar van tonijn let sashimi - Japanse spring onion salade
* Mousse van gerookte paling - gelei van erwtjes - hazelnoot crunch
* Nigiri (sushi) met wilde Sockeye zalm - wakamé en soja dipsaus
* Garnaalkroketje met kruidige cocktailsaus - rode sisho mix

9.

Drankenformules tijdens de lunch / het diner
(Deze drankenforfaits eindigen na de koffie/thee)

Kinderdrankenarrangement bij een menu

€ 10,00 p.k.

Hierbij hebben de kinderen de keuze uit alle onze frisdranken.

Superior drankenarrangement bij een menu

€ 18,50 p.p.

Witte wijn: Cruse Chardonnay
Rode wijn: Cruse Merlot Witte
Lichte tapbieren en frisdranken naar keuze, plat en bruis water op tafel
Koffie of thee met versapering na de maaltijd

Deluxe drankenarrangement bij een menu

€ 21,50 p.p.

Witte wijn: Roches Saintes Chardonnay Viognier
Rode wijn: Roches Saintes Merlot Syrah
Lichte tapbieren en frisdranken naar keuze, plat en bruis water op tafel
Koffie of thee met versnapering na de maaltijd

10.

Drankarrangementen tijdens het avondfeest
Voor avondfeesten bieden wij u heel ons tapbier- en frisdrankenassortiment aan,
tevens kunnen uw gasten schuimwijn en huiswijnen per glas nuttigen.
Zware bieren, sterke dranken en champagne zijn niet inbegrepen.
Alle drankenforfaits starten na het serveren van de koffie
en thee van de voorgaande forfait.

Excl.zware bieren

Incl.zware bieren

3- uurs arrangement

€ 19.50

€ 21.50

4-uurs arrangement

€ 23.50

€ 26.50

5-uurs arrangement

€ 27.50

€ 31.50

6-uurs arrangement

€ 31.50

€ 35.50

Indien u een arrangement zonder de zware bieren besteld ,
kan er op de avond zelf per stuk zwaar bier gevraagd worden.
Het bestelde zwaar bier wordt dan per stuk (à la carte prijs) in rekening gebracht.

11.

FEESTMENU’S
Feestmenu’s kunnen besteld worden vanaf 20 personen .
Om alles vlot te laten verlopen vragen wij steeds éénzelfde menukeuze
te maken voor alle gasten. U stelt zelf uw menu samen en maakt keuze
uit tal van keuzegerechten. Uiteraard kan u, na afspraak, steeds beroep doen
op onze banketafdeling die u persoonlijk zal begeleiden voor de
samenstelling van uw ideaal menu.

Ook aan de gasten die te kampen hebben met voedselallergieën,
vegetarisch of veganist zijn, of zelfs een intolerantie hebben op bepaalde
voedingsstoffen, hebben wij gedacht (voorstellen zie p.19-20)

Feestmenu A

€ 38,50 p.p

Voorgerecht - hoofdgerecht - dessert
Uw keuzemenu : ………………………………………………
……………………………………………………………...........
……………………………………………………………...........
……………………………………………………………...........

12.

Feestmenu B

€ 44,50 p.p.

Voorgerecht - soep - hoofdgerecht - dessert
Uw keuzemenu : ………………………………………………
……………………………………………………………...........
……………………………………………………………...........
……………………………………………………………...........
Feestmenu C

€ 49,50 p.p.

Voorgerecht - tussengerecht - hoofdgerecht - dessert
Uw keuzemenu : ………………………………………………
……………………………………………………………...........
……………………………………………………………...........
……………………………………………………………...........
Feestmenu D

€ 54,50 p.p

Voorgerecht - soep - tussengerecht - hoofdgerecht - dessert
Uw keuzemenu : ………………………………………………
……………………………………………………………...........
……………………………………………………………...........
……………………………………………………………...........
……………………………………………………………...........
13.

Voorgerechten
- Salade Niçoise “vernieuwd”
Tonijn gemarineerd met teriyaki - gepocheerd kwarteleitje
zalf van groene boontjes - gekonfijte tomaat
- Gerookte zalm graved lax in 4 bereidingen (gerookt - tartaar - mousse en mi-cuit)
wakame salade - zalmkaviaar en krokantje van Parmezaan
- Carpaccio van Ierse rundsfilet in combinatie met oude gemarineerde
Parmezaanse kaas - wilde noten sla - geroosterde pijnboompitten - granaatappel
- Kleurrijke combinatie van meloen - gedroogde Parma ham
verse basilicumsalade - limoen / koriander dressing
- The only real Caesar salad vernieuwend gebracht
panna cotta van Parmezaan - hoeve kip traag gegaard - gefrituurde
ansjovis - gelei van romeinse sla - lookcroutons
- Taartje van gemarineerde mozzarella in combinatie met tricolore
van tomaat - sorbet van rucola - basilicumcress

14.

Voorgerechten Deluxe (suppl. 5,00 €)
- Gebakken Franse Sint-Jacobsvruchten op een knapperige kruidensalade - mosterd dressing - gedroogde copo di Parma
- Salade met gerookte wilde Sockeye zalm - gesmolten geitenkaasjes
omwikkeld in katenspek honing appeltjes - limoen dressing
- 3 Bereidingen van ganzenlever (mousse - sushi met vijg - pralines)
geserveerd met een compote van sinaasappel en warme brioche toast

Soepen (al onze soepen worden standaard 2 x geserveerd)

- Toscaanse tomatensoep met basilicum en koriander
- Soep van Parijse champignons
- Prei - witloof velouté
- Roomsoep van gevogelte met fijn gesneden groenten
- Wortelsoep met madras curry - gember en koriander

Soepen Deluxe “met individueel garnituur” (suppl. 3,00 €)

- Aspergevelouté met een tartaar van zalm en een gepocheerd
kwarteleitje (van april tot juni)
- Ossenstaartsoep: brunoise van wortel - fijngehakte peterselie en erwtjes
- Romige witloofsoep met een crème van sjalot en grijze garnalen
- Potage Saint - Germain (erwtensoep, toast met gerookte paling)
- Consommé van fazant met gebakken boschampignons (okt. & dec.)

15.

Tussengerechten
- Kabeljauwhaasje onder een groene kruidenkorst gebakken
mosseltjes en citroenmousseline
- Huisgerookte zalmfilet op vuurkruiden met gekonfijte en geweekte
inca bes - gemarineerde rode biet - mosterd sla
- Filet van dorade - royal structuren rond Butter nut pompoen
en aardpeer - sausje van groene kerrie
- Gesmoorde melktongfilets in combinatie met gerookte zalm
geschaafde venkel - brunoise van tomaat - blanke botersaus
- Kwartel gevuld met gevogelte farce en bos-champignons
krokante knolselder - crunch van walnoten - dragonsaus (per 2 p.)

Tussengerechten Deluxe (suppl. 5,00 €)
- Grietfilet royal - tapenade van olijven en tomaat - crème van noten sla
- Gebakken zeetongfilets - crème van knolselder - zalf van groene erwtjes
Tobikko kaviaar - atsina cress
- Zeebaarsfilet - zalf van jonge bio wortel - wok van lamsoor en zeekraal
- Asperges op klassieke Vlaamse wijze (van april tot juni)

Sorbets
Deze worden geserveerd in een ijsgekoelde champagne flute
en voorzien van een fruitdecoratie (deze sorbets zijn eveneens suikervrij verkrijgbaar).
- Sorbet van Granny Smith

€ 5,00

- Sorbet van Passievrucht

€ 5,00

- Sorbet van Limoen

€ 5,00

- Sorbet van Champagne

€ 7,00
16.

Hoofdgerechten
Vleesgerechten*

- Filet van eendenborst traag gegaard met een farce van kalfsgehakt
Jonagold appel - Calvadossaus - puree van doperwtjes
met verse munt - crème van wortel
- De klassieke châteaubriand van rundsvlees - warm groentengarnituur
Pont-neuf aardappelen
- Ierse filet mignon tapenade van grove groene pesto - korst van gerookte
mozzarella - geplette aardappel met kruidenkaas en roomse kervel
- Lamskroontje gemarineerd en gegrild onder een korst van pistache
zalf van pastinaak - zuiderse groenten tartaar - aardappel galette
met oregano - tuinbonen
- Ballotine van hoevekip - gevulde trostomaten met ratatouille
crème van bloemkool - puree van Charlotte aardappel met zongedroogde
tomaat en gemarineerde feta kaas
- Varkenshaas traag gegaard met tijm en zwarte look
gekonfijte aardappel in ganzenvet - gebraiseerde vergeten groenten

* Al onze rundvleesbereidingen worden standaard à point geserveerd.

17.

Visgerechten

- Kabeljauwhaasje onder een groene kruidenkorst gebakken - mosseltjes
citroenmousseline – kasteelaardappeltjes met persillade
- Filet van dorade - royal structuren rond pompoen, wortel en aardpeer
sausje met groene kerrie
- Gesmoorde melktongfilets in combinatie met gerookte zalm
geschaafde venkel - brunoise van tomaat blanke botersaus met limoen

Desserts

- Panna cotta van Valrhona chocolade - roomijs van pistache
braambessen - limoen cress
- Bounty Island
symfonie van gekarameliseerde ananas - panna cotta van kokos
gedroogde citrusvruchten - jus van karamel
- Soep van rode vruchten - witte porto - roomijs van limoncello - fruitparels
- Warme Tarte tatin van appel - roomijs van kaneel - crème anglaise
- Soesjes gevuld met roomijs van vanille - warme Callebaut chocolade
- Dame blanche “vernieuwde versie”
chocoladebol gevuld met roomijs van Americain cookies en vanille
overgoten met warme chocoladesaus
- Allumette van citroen met vanille - framboos en pistache
afgewerkt met espuma van framboos en z’n spongcake

18.

Vegetarische, glutenvrije & lactosevrije gerechten

Deze kunnen zowel als voor- als hoofdgerecht gekozen worden.

- Vegetarische zuiderse minestrone met krokante groentjes erwtjes - tomaat en verse munt
- Consommé van gevogelte met tuinboontjes kastanjechampignons en romeinse kervel
- Kleurrijk pallet van gemarineerde groenten op een carpaccio van honingtomaat
korianderdressing - licht gemarineerde feta kaas met Provençaalse kruiden
- Gemarineerde buffelmozzarella met grove pesto - gelei van kumato tomaat
notensalade met geroosterde - pijnboompitten en gefrituurde basilicum
- Huisbereide kaaskroketjes - met frisse kruidensalade en koekje van Parmezaanse kaas
- Gemarineerde zalm in frambozenazijn structuren van rode biet
en Japanse radijs - krokante zuurdesem
- Griekse salade met gemarineerde feta kaas - zwarte olijven zongedroogde
tomaat - gemarineerde komkommer - tzaziki

Vis en vleesgerecht (lactose en glutenvrij)

- Stoofpotje van lam met pesto en zoete aardappelsalade
- Zuiderse risotto gebakken let van pladijs - korianderdressing

19.

Vegan Menu

Zilveren Parel Brut
Méthode Traditionelle
Wijnkasteel Genoels-Elderen
met assortiment van hapjes
****
Bloemensalade met diverse bietsoorten
en in panko gepaneerde geitenkaas,
krokante lookcroutons & dressing
van vlierbloesem - Oost Indische kers
****
Vélouté van butternut pompoen in combinatie
met kokosmelk - citroengras & madras curry
****
Zuiderse Symfonie “ Puur ”
****
Royaal kaas- & nagerechtenbuffet
****
Koffie met zalige zoetigheden

Prijs: € 45,00 p.p.

20.

Extra Dessert toppings
Gepersonaliseerde ijs- biscuittaart of weddingcake
Verkiest u i.p.v. een menu-dessert liever een gepersonaliseerde taart,
dan kan dit mits een supplement van 5,00 € p.p. op de menuprijs.
Voor ieders smaak is er een aangepaste taart verkrijgbaar.
Bv. een frisse ijstaart, een luchtige biscuittaart of een goed vullende weddingcake.

Dessertbuffet
Vanaf 50 personen kan u in plaats van het standaard menu-dessert
ook opteren voor een luxe dessertbuffet. Hiervoor rekenen we een
supplement aan van 7,00 € per persoon bovenop de prijs van het menu.
Dit heerlijk verwenbuffet is een ultieme ervaring voor oog en smaak en omvat:
tal van taarten, gourmandises, allerlei zalige zoetigheden zoals o.a.
pannenkoeken, chocomousse, javanais, bavarois.

Chocoladefontein
Dé chocoladefontein…de topper onder de zaligheden!
Zalig smeulende chocolade van Callebaut laat zich verspreiden over
een heerlijk fruitspiesje…Genieten ten top!
Voor deze dessertoptie rekenen wij € 150 aan voor de chocolade.
Het fruitspiesje komt per persoon op € 2,50
Deze dessertoptie kan enkel gekozen worden vanaf 50 personen.

21.

Kaasbuffet

€ 15,00 p.p.

Vanaf 50 personen verzorgen wij voor u graag een heerlijk kaasbuffet.
Vier voor u geselecteerde kazen door kaasmeester Michel van Tricht
worden gepresenteerd met diverse broodsoorten zoals noten- en dadelbrood,
verse en gedroogde vruchten en een fijne notenmengeling. Met een heerlijk
glaasje rode wijn erbij waant u zich in la douce France
“du vin, du pain & beaucoup d’amour...”!

Dessertenbuffet zonder voorafgaand lunch of diner

€ 15,00 p.p.

Vanaf 50 personen verzorgen wij voor u graag een super-de-luxe desserten buffet.
Dit heerlijk verwenbuffet is een ultieme ervaring voor oog en smaakpapillen,
en omvat : tal van taarten, gourmandises, allerlei zalige zoetigheden zoals oa :
pannekoekjes, chocomousse, javanais, bavarois.

22.

Dessertenbuffet met bruidstaart
zonder voorafgaand lunch of diner

22,00 € p.p.

Wenst u bovenop dit desserten buffet een gepersonaliseerde ijs- of
biscuit- of weddingtaart is dit zeker mogelijk.

De bruidstaart wordt als pronkstuk de zaal binnengereden. Vuurwerk,
fantastische muziek en julli, die van dit magisch moment samen genieten.

Na het aansnijden van de taart wordt deze bij het desserten buffet geplaatst
en kan iedereen gaan aanschuiven aan het buffet.

23.

BUFFETTEN
Het keukenteam werkt enkel met dagverse en seizoensgebonden producten.
Daardoor is het mogelijk dat de garnituren per seizoen aangepast worden.
Dit is uiteindelijk steeds een meerwaarde voor uw buffet.
Voor alle buffetten geldt een minimum aantal van 50 personen.

Klassiek koud buffet

38,50 € p.p.

- Tomaat gevuld met grijze garnalen en kruidencocktailsaus
- Zalmfilet “Belle-Vue”
- Gevulde eitjes met tonijnsalade en tobikko kaviaar
- Varkens en rundsgebraad met vitello saus
- Waaier van gerookte en gemarineerde vissoorten met bijhorende garnituur
- Carpaccio van kumato tomaat met gemarineerde buffel mozzarella,
huisbereide pesto en geroosterde pijnboompitten

Dit buffet wordt aangevuld met enkele salades, koude sauzen en diverse broodsoorten.

24.

Deluxe koud & warm buffet

48,00 € p.p.

Koude gerechten

- Tomaat gevuld met grijze garnalen en cocktailsaus
- Salade van rivierkreeft geserveerd in babyananas
- Rijkelijk versierde hele zalm “Belle-Vue”
- Vitello tonato met kappertjes en ansjovisdressing
- Totally make over van de klassieke Caesar Salad

Warme gerechten

- Ballotine van hoeve kip met tomaten tapenade en gerookte mozzarella
- Zeetongrolletjes gevuld met zalm “dugléré”

We voorzien ook steeds 2 aardappel- & 1 groentebereiding bij de warme gerechten.
Verder wordt het bu et aangevuld met salades, koude sauzen en diverse broodsoorten.

25.

Live Cooking Buffetten

Wilt u uw familie en gasten verrassen?
Kijk dan even naar onderstaande live cooking buffetten.
Een sublieme toets “oosterse sensatie”, heerlijke geurende kruiden van
een zuiderse paella in de zaal, dan bent u hier op het juiste adres .

Live Sushi buffet*
Een buffet met overheerlijke Sushi Nigiri, Maki Sushi & Sashimi Mix.
* Dit kan ook besteld worden zonder live cooking (zonder supplement).

Vanaf 50 tot 100 personen

vanaf 100 personen geen supplement

Supplement van € 150.00

3 stuks p.p.

6.00 p.p.

3 stuks p.p.

6.00 p.p.

4 stuks p.p.

7.50 p.p.

4 stuks p.p.

7.50 p.p.

5 stuks p.p.

9.00 p.p.

5 stuks p.p.

9.00 p.p.

6 stuks p.p.

10.50 p.p.

Live Paella buffet

6 stuks p.p.

10.50 p.p.

€ 25.00 p.p.

Een heerlijk zuiders paella buffet kan besteld worden vanaf 50 personen.

26.

Meerlandenbuffet*

52,00 p.p.

Deze buffetformule is verkrijgbaar vanaf 50 pers. Ons landenbuffet wordt opgesteld
volgens markt- & seizoensaanbod, dit kan dus lichtjes wijzigen.
Het buffet wordt per land opgesteld en gedecoreerd met een landenvlag.

Zuiders Spanje

Jamon de Serrano con melon: Serranoham met meloen
Albondigas: gehaktballetjes in een pikante saus
Paella Valencia: dé echte Spaanse paella met diverse vlees & vissoorten
(live-cooking)
Crème Catalanne: vanilleroom met caramelsaus

Het verre Oosten

Chinese won - ton soep
Sushi nigiri, maki, diep fried roll (bereid door onze sushi chef David Lim)
Bami pangang :krokant rundsvlees met licht pikante zoet zure saus
Scampi thai Style: grote roze garnalen, in Oosterse saus met citroengras,
kafir en kokos geserveerd met jasmijn rijst
Ananas beignets: in tempura gebakken ananas met verse honing & roomijs van kokos

27.

Bella Italia

Salade Caprese: gemarineerde mozzarella & tomaat met wilde rucola,
geroosterde pijnboompitten & gebakken Nobashi garnalen
Minestrone: heldere bouillon van tomaat met zuiderse groenten & verse basilicum
Lasagna Bolognaise: verse huisbereide Lasagne met bolognaisesaus
Huisbereide Tiramisu

Heerlijk Belgisch

Tomaat farci: tomaat gevuld met roze garnalen & kruidencocktailsaus
Tomatensoep met balletjes:verse tomatensoep met gehaktballetjes & croutons
Stoofvlees - friet: Vlaams huisbereid stoofvlees met trappistenbier & mosterd
verse frietjes & mayonaise
Pannenkoeken Suzette: pannenkoeken met sausje van sinaasappel,
Grand Marnier & vanille roomijs

*Andere landen zijn enkel op aanvraag verkrijgbaar.

28.

WEDDING LUNCH

Verkrijgbaar vanaf

25,00 € p.p.

U bent reeds vroeg uit de veren,… mooie emotionele momenten zijn reeds
de revue gepasseerd en dan is er opeens dat kleine hongertje!

Hiervoor is onze weddinglunch de ideale oplossing. Vooral als u op zoek
bent naar een kleine, snelle hap aan een democratische prijs.
De weddinglunch wordt opgesteld in buffetvorm (meestal in restaurant ‘De Mangerie’).
De weddinglunch is een culinaire verwennerij met tal van hartige hapjes en zoete inspiraties

-

Mini croque’s met kaas

-

Tramazines met gerookte zalm, komkommer en tzatziki

-

Belegde mini sandwiches met krabsla, vleessla en dergelijke

-

Huisbereide mini pizza’s en worstenbroodjes

-

Lasagne Milanaise

-

Diverse fruitgebakjes, muffins en cupcakes

-

Inclusief water & Koffie

29.

WALKING DINNER

Verkrijgbaar vanaf 50 personen

42,00 € p.p.

Een volwaardig feestmenu in een informeel kader; dat is exact wat u
mag verwachten van een walking dinner. Een waaier aan heerlijke gerechten
wordt geserveerd aan zitplaatsen en hoge tafels en ondertussen geniet u
volop van uw gasten in een gezellige, losse sfeer!

Voorgerechten

- Trilogie van zalm, vernieuwend gebracht
- Zuiderse vissoep met toast en rouille (omschrijving uitbreiden ?)

Hoofdgerechten

- Deense kabeljauw - tapenade tomaat - jus van pesto
- Lamskroontje - korst van pistache & groene kruiden aardappel galette

Nagerecht

- Panna cotta van yoghurt op een chocolade brownie en braambessen coulis

30.

DELUXE BARBECUE

Tijdens de zomermaanden (van mei t/m september) kunt u ook heerlijk
genieten van onze barbecue-formules.

- Brochette van gemarineerde gamba’s “Thai style”
- Duo van kabeljauw en zalm in papillotje met Zeeuwse mosselen
- Gemarineerde Ierse let mignon
- Gemarineerde lamsbrochette met paprika en rode ui
- Gepofte aardappel met kruidenboter

Aanvullend worden er tal van heerlijke frisse salades, sauzen
en broodsoorten aangeboden.

Prijs: 38,00 € p.p.

Wenst u helemaal super deluxe te gaan?

Dan maken we voor u ½ kreeft gelakt met kruidenboter en geserveerd met verse kruiden
(prijs op aanvraag).

31.

NACHTELIJKE HAPJES

Mini bakje friet met mayonaise

€ 5,00 per stuk

Diverse broodjes met luxe beleg

€ 4,00 per stuk

Tapas bord:

€ 12,00 p.p.

chorizo, olijven, fetakaas, ansjovis (1 bord per 6 personen)

Oosterse mix (12 stuks)

€ 9,90

Een overheerlijke oosterse mix van o.a. vegetarische mini loempia’s,
grote Black Tiger garnalen in een krokant jasje, spicy party snacks
met een vulling van pittig gekruid kalkoen en kaasloempia’s

Assortiment wraps (3 p.p.)

€ 5,00 p.p.

32.

DISCOBAR

Een huwelijksfeest moet een dag zijn om nooit te vergeten.
En dit geldt zeker ook voor de dansavond!
Als het echt goed moet klinken op uw feest, speelt de dj-keuze een
heel belangrijke rol! Onze huis D.J. sinds jaren is Philip Maes.

Philip biedt een professionele discobar gesteund op ervaring ,stijl & klasse!

Aan de hand van een voorafgaand gesprek met hem wordt uw huwelijksfeest
overlopen en kunnen afspraken gemaakt worden over de muziekkeuze,
openingsdans? eventuele aankondigingen, …

GSM : +32-476-596-246 / djphilipmaes@gmail.com / www.dbmusicsolutions.be

33.

