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VIER JOUW COMMUNIE
OF LENTEFEEST IN
HOTEL BEVEREN
Bij Hotel Beveren kan je terecht om van jouw communie of lentefeest een
onvergetelijke dag te maken! We hebben tal van verschillende formules
beschikbaar in onze zalen, live cooking of Jardin restaurant. Ondek ons
communiemenu, buffet en BBQ formule in deze brochure.
Wens je graag een zaal te huren voor jouw communie of lentefeest? Dan helpen
we hier graag bij. We kiezen samen de geschikte zaal en indeling voor jullie feest.
Neem hiervoor contact op met ons sales team via sales@hotelbeveren.be of
via +32 3 775 86 23

ONTDEK AL ONZE
COMMUNIEFORMULES
OP ONZE SPECIALE COMMUNIEDAGEN

Communiemenu
Ons communiemenu gaat door in ons Nest restaurant of is bij te boeken in
een aparte feestzaal.

Communiebuffet
Het communiebuffet gaat door in onze feestelijke USA zaal en is
beschikbaar op zondag 23 april en zaterdag 6 mei 2023 van 12u00 tot 18u00.

Communie BBQ
Onze heerlijke communie BBQ gaat door in ons Jardin restaurant van 12u00
tot 17u00. U kan de communie BBQ reserveren op onderstaande dagen:
Zaterdag 22 april 2023
Maandag 1 mei 2023
Zaterdag 6 mei 2023

COMMUNIE UPGRADE
Wens je op een ander moment graag in één van onze restaurants te
komen vieren? Maak dit dan extra speciaal dankzij onze communie
upgrade! De communie upgrade is bij te boeken aan 15 euro per persoon.
Met veel plezier organiseren we jouw unieke feest met mooi ingedekte
tafels. Onze communie upgrade bevat een mooie tafelloper, servetten,
kandelaar, 3 grote hellium ballonnen, kaartje en leuk cadeautje voor de
communicant. In onze communie upgrade zit ook een klein ijslam.

Gelieve dus de decoratie per persoon bij te boeken (tot max 15 personen).
Indien de groep groter is dan 15 personen hoef je ook maar voor 15 personen
bij te betalen.

Communie
upgrade
€ 15.00 p.p.

COMMUNIE MENU’S
Ons communie menu is beschikbaar in het Nest restaurant. Je kan ook een zaal reserveren
om van ons communie menu gezellig apart met jouw gezelschap te genieten.

VOLWASSENEN MENU
Amuse met bubbels
Praline van gerookte zalm I kruidenkaas I bieslook
-Tartaar van rundsvlees I focaccia I tapenade I parmezaan
-Witloofsoep I grijze garnaal
-Gebakken kabeljauw met asperges I mousseline I puree-aardappeltjes
Of
Gebraden lamskroon I met groene boontjes I rozemarijn-tijmsaus I gratin
-Ijslam met frambozencoulis

€ 89.00 p.p.
incl. dranken
€ 55.00 p.p.
excl. dranken

VEGETARISCHE MENU
Amuse met bubbels
Vegetarische praline
-Groentenquiche I kruidensalade
-Witloofsoep I rozemarijncroûtons
-Gegrilde asperges I quinoa I feta I cherry tomaat I munt
-Ijslam met frambozencoulis

€ 89.00 p.p.
incl. dranken
€ 55.00 p.p.
excl. dranken

KINDERMENU
Amuse met bubbels
Chicken wings I sweet chili mayonaise
-Kaaskroket
-Tomatensoep met balletjes
-Frikandel (2st) I frietjes
Of
Vol-au-vent I frietjes
-Ijslam met frambozencoulis

€ 32.50 p.p.
incl. dranken
€ 22.50 p.p.
excl. dranken

COMMUNIE BUFFET
Geniet van een feestelijk communie buffet in onze USA zaal.
We starten met bubbels en een amuse. We voorzien een
groot buffet met amuse, saladbar, voorgerechten, soep, grill
en warm buffet. Voor de kinderen is er ook een kidsbuffet en
snackmuur.

Volwassenen
€ 94.00 p.p.
Kinderen
€ 32.50 p.p.

Het communiebuffet is beschikbaar op zondag 23 april en
zaterdag 6 mei 2023 van 12u00 tot 18u00. Na afloop worden
extra drankjes aangerekend per consumptie.

AMUSE MET BUBBELS
Praline van gerookte zalm met kruidenkaas en bieslook

SALADBAR
Komkommer
Tomaat
Pasta pestosalade
Griekse salade
Asperge salade
Tomaat-mozzarella
Indian salade
Quinoa met fijne groentjes
Gemengde salade

VOORGERECHTEN
Rundscarpaccio met rucola, parmezaan en
olijfolie
Zalm Belle vue
Gerookte vissoorten (makreel, forel en zalm)
Vitello Tonato
Spaanse charcuterie met Manchego
Glaasjes met caesar salad
Bordjes tomaat garnaal

SOEP
Aspergesoep
Assortiment brood en dips

COMMUNIE BUFFET
GRILL

WOKSTATION
Buffet met wortel I prei I bamboe I
paprika I packsoi I
champignons I taugé I rijst I bami I
scampi I rund I quorn
Sauzen: Chilisaus I Iki limoensaus I
Japanse sezamsaus

Côte à l’os
Varkenshaas met provençaalse kruiden
Lamskoteletten met dragon
Béarnaise, peper- en champignonsaus
Zeebaarsfilet met hollandaise
Scampi met curry en diaboliquesaus
Paella in grote schaal

SUSHIBUFFET

WARM BUFFET
Groentenmengeling van bloemkool I
broccoli I boontjes I wortel
Aardappelgratin
Gepofte kriel met kruiden
Aardappelpuree
Frietjes
Asperges Flamande

Geniet van een uitgebreid sushi assortiment
sushi - maki - nigiri

KIDS SNACKMUUR
Lekkers voor jong en oud.
Frikandellen
Bitterballen
Kaassouffle

KIDS BUFFET
Gelakte ribbetjes
Kipfilet met frietjes
Fishsticks met frietjes
Appelmoes
Spaghetti Bolognaise

DESSERTBUFFET
Chocomousse
Crème brûlée
Vanille en chocolade roomijs
Assortiment taarten
Fruitsalade
Panna cotta
Macarons
Mini-bavarois
Petit fours
Poffertjes

CHOCOLADEFONTEIN
Fruitspiesjes (seizoensfruit)
Cake spiesjes

IJSLAM
Tijdens het dessert zetten we de communicant extra in de kijker dankzij een
gepersonaliseerd ijslam en feestelijk rode loper moment.

COMMUNIE BBQ
Geniet van een feestelijk communie BBQ buffet in ons Jardin grill restaurant. De
communie BBQ bevat een amuse, uitgebreid voorgerechten- , hoofgerechtenen dessertenbuffet. Voor de kinderen voorzien we een speciaal kids buffet. De
communie BBQ formule loopt telkens van 12u00 tot 17u00.
U kan de communie BBQ reserveren op onderstaande dagen:
Zaterdag 22 april 2023
Maandag 1 mei 2023
Zaterdag 6 mei 2023
Donderdag 18 mei 2023
In onze nieuwe buitenspeeltuin ‘Toekanland’ vlakbij Jardin kunnen
de kinderen zich helemaal uitleven!

Volwassenen
€ 69.00 p.p.
Kinderen
€ 32.50 p.p.

COMMUNIE BBQ
AMUSE MET BUBBELS
Praline van gerookte zalm met kruidenkaas en bieslook

VOORGERECHTEN BUFFET
Carpaccio van rund met rucola I parmezaan I zongedroogde tomaat
Vitello Tonato
Tomaat-mozzarella I aceto balsamico I basilicum
Aspergesalade
Gemengde groene salade I kruiden I yoghurtdressing

BBQ GRILLGERECHTEN
Gelakte ribbetjes
Picanha
Vispapillot I citroen I tuinkruiden
Gegrilde gamba’s
Rozemarijnkrielaardappeltjes
Salade buffet
Assortiment brood met olijfolie en boter

DESSERT
Ijslam met frambozencouli

KIDS BBQ BUFFET
Gelakte ribbetjes
Kipfilet met frietjes
Fishsticks met frietjes
Appelmoes

KINDERANIMATIE
TOEKANHUIS
De kids kunnen zich volledig uitleven in ons
Toekanhuis. Hier entertaint ons animatieteam
kinderen met de leukste spelletjes en creatief
knutselwerk. We voorzien ook een kennismaking
met onze alpaca’s, Rosie & Daisy.
Tijdens de communiedagen voorzien we leuke
kinderanimatie. Op andere dagen kunnen de
kids terecht in het Toekanhuis op onderstaande
momenten:
Vrijdag van 18 tot 21 uur
Zaterdag van 17u30 tot 21u30
Zondag van 13 tot 21u30 uur

TOEKANLAND
Onze nieuwste speeltuin vlakbij ons Jardin
restaurant is een echt speelparadijs voor
de kids. Een springkasteel, zandbak,
kabelbaan, vogelnestschommel en veel
meer is aanwezig in onze leuke speeltuin.

KOM VIEREN BIJ
HOTEL BEVEREN
Heeft u vragen over een bepaalde menu of formule? Wenst u graag een privé zaal af te huren
voor uw feest? Andere vragen of wensen?
Ons sales team staat voor u klaar om u te helpen met deze speciale dag.
Neem gerust contact op via sales@hotelbeveren.be of bel 03 775 86 23.
Bekijk zeker ook eens onze website ticketshotelbeveren.be/communie

