VERRASSINGSMENU 2018
min. 12 volwassenen

( indien met minder personen kunnen er supplementen aangerekend worden )

Zoals de naam reeds laat vermoeden, blijft deze menu een complete verrassing.
Deze menu zal samengesteld worden door gebruik te maken
van dagverse producten en seizoen specialiteiten.

U kan vooraf aan ons doorgeven of er specifieke wensen
of diëten m.b.t. dit diner zijn.

Enkel bij het hoofdgerecht kan er de keuze gelaten worden tussen een vis- of vleesgerecht mits we deze ten laatste 2 weken op voorhand vernemen

3 GANGEN AAN € 47.50 (DUURT 2,5 UUR)
(voorgerecht / hoofdgerecht / nagerecht)

Incl. 1 glas aperitief met 1 hapje
Witte en rode wijn | waters & frisdranken | Cristal Alken l koffie of thee
Maximum tot en met de koffie ( zonder pauze)

4 GANGEN AAN € 52.50 (DUURT 3 UUR)
(voorgerecht / soep / hoofdgerecht / nagerecht)

Incl. 1 glas aperitief met 1 hapje
Witte en rode wijn | waters & frisdranken | Cristal Alken l koffie of thee
Maximum tot en met de koffie ( zonder pauze)

4 GANGEN AAN € 57.50 (DUURT 3,5 UUR)
( voorgerecht / tussengerecht / hoofdgerecht / nagerecht )

Incl. 1 glas aperitief met 1 hapje
Witte en rode wijn | waters & frisdranken | Cristal Alken l koffie of thee
Maximum tot en met de koffie ( zonder pauze)

5 GANGEN AAN € 67.50 (DUURT 4 UUR)
(voorgerecht / soep / tussengerecht / hoofdgerecht / nagerecht )

Incl. 1 glas aperitief met 1 hapje
Witte en rode wijn | waters & frisdranken | Cristal Alken l koffie of thee
Maximum tot en met de koffie ( zonder pauze)

SUPPLEMENT:
Aperitief gedurende 1u00 met 1 extra hapje erbij aan € 7.50 p.p.
Extra portie kroketten OF frieten op tafel aan € 1.50 p.p.

KINDERMENU’S
Tot 12 jaar

MENU 1 AAN € 13.50
Tomatensoep met balletjes
--Frikandel met frietjes
--Kinderijsje

MENU 2 AAN € 14.00
Tomatensoep met balletjes
--Kids kaaskroket met frietjes
--Kinderijsje

MENU 3 AAN € 15.50
Tomatensoep met balletjes
--Keuze uit:
Kipfilet met appelmoes en frietjes
Kids stoofvlees met appelmoes en frietjes
Balletjes in tomatensaus met frietjes
Chipolata met wortelpuree
Prins(ess)enhapje met frietjes
Kids spaghetti
--Kinderijsje

MENU 4 AAN € 16.50
Tomatensoep met balletjes
--zalm met groentjes, puree & saus
--Kinderijsje
OPGELET:
indien we voor de volwassenen een verrassingsmenu voorzien, dienen we voor de kinderen standaard een drankenpakket hieraan toe te voegen.
Dit is telkens een glaasje Kidibull of fruitsap met 1 kinderhapje, frisdrank en waters

Afhangende van het verrassingsmenu: ( voor kinderen tussen 3 & 12 jaar )
Bij een 3 gangen verrassingsmenu € 9.00 ( 7–12 jaar ) € 7.00 p.p. ( 3–6 jaar )
Bij een 4 gangen verrassingsmenu € 10.00 ( 7–12 jaar ) € 8.00 p.p. ( 3–6 jaar )
Bij een 5 gangen verrassingsmenu € 11.00( 7–12 jaar ) € 9.00 p.p. ( 3–6 jaar )

Indien we voor de volwassenen het supplement aperitief gedurende 1uur voorzien, voorzien we deze ook voor de kinderen met een extra
kinderhapje erbij
Hiervoor rekenen we een supplement van € 2.50
Graag vernemen wij 2 weken vooraf uw keuze van formule, allergieën / diëten en een benaderend aantal personen,
Ten laatste 4 werkdagen vooraf het juiste aantal personen.
Dit is dan ook het aantal dat we in rekening dienen te brengen. ( tenzij met meer )
De zaalhuur, bediening en BTW is inbegrepen gedurende aantal uur
afhankelijk van de gekozen formule.
Mogen wij u vragen om het aankomst uur te respecteren. Per afgeweken half uur, dienen wij een extra kost van € 2.50 p.p. in rekening te brengen.
Na het afgesproken uur is het mogelijk om het drankenforfait te verlengen (per uur)
aan € 5,00/p.p. voor volwassenen en € 2.50/p.p. voor kinderen tss 3 & 12 jaar.
Uiteraard mogen jullie ook nog nagenieten in onze brasserie zelf, waar jullie drankjes à la carte kunnen bestellen.
No-show:
Voor verminderingen van het aantal personen de dag van het feest zelf wordt een compensatie van 100% van de overeengekomen prijs zonder
drank x het aantal geannuleerde personen aangerekend.

