Communie- en lentefeesten 2018!

 Communie- en Lentefeesten vanaf 10 personen.
 Afzonderlijke ruimte boven in huiskamersfeer met
ovale/vierkante tafels (1ste verdieping met trap, max 45p) of
in de veranda met zicht op de tuin aan een lange tafel (max
24p).
 Bij mooi weer aperitief in de parktuin en springkasteel.
 Menu 4 gangen € 52,00 pp (Kids € 30,00 pp)
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Gelieve minstens 1 week op voorhand uw menukeuze te maken uit onderstaande gerechten.
Om uw bediening zo vlot mogelijk te laten verlopen, raden wij u aan één menu voor volwassenen
en één kids’ keuze te maken.
Uiteraard houden wij graag rekening met allergieën of andere uitzonderingen!
(Voorgerechten)
o
o
o
o
o

Malderse asperges, gerookte zalm & mousseline
Malderse asperges, hoeve-ei, & peterselie
Rundscarpaccio, rucola, dressing van truffel & gerookte parmezaan
Rundstartaar met langoustine, soja & tagliatelli van asperges
Kids’ keuze : scampi natuur, kaas- en/of garnaalkroketje

(Tussengerechten)
o Erwtensoep met munt & zure room
o Aspergesoep met grijze garnalen & basilicum
o Kids’ keuze : Tomatensoep met balletjes
(Hoofdgerechten)
o Gegrilde zalm, venkel, prei, gebakken krielaardappelen & witte wijnsausje
o Kabeljauw met asperges in de wok, krokante Superano, kasteelaardappelen & blanke
botersaus met kruidenkaas
o Fijn visassortiment, frisse kruiden, grijze garnaaltjes, zachte roomsaus & kroketjes
o Varkenshaasje met zoete aardappel, gebakken paddenstoelen, bordelaise & kroketjes
o Lamsfilet met kruidenkorst, gegrilde asperges, erwten, tomatengratin & lamsjus
o Kids’ keuze : alle kindergerechtjes van de kaart
(Desserten)
o
o
o
o
o
o
o

Mango, passievrucht & kokos
Sabayon & vanille ijs
Tiramisu met aardbeien, witte chocolade & Oreo
Ijstaart met tekst of foto
Bisquittaart met tekst of foto
Ijslammetje
Kids’ keuze : kinderijsje of stukje van de feesttaart
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Wenst uw tafel graag de dranken inbegrepen, dan kan u uit onderstaande formules kiezen :
Drankenformule 1
Basis = glas Cava met 1 amuse, huiswijnen , waters en koffie met zoethoudertjes.
4 gangenmenu aan € 52,00 + drankenformule 1 aan € 30,00 = € 82,00 pp
Indien gewenst:
Bijschenken Cava (per geopende fles) : € 36,00
Extra amuse : € 4,00 per amuse pp (Enkel op bestelling!)
Drankenformule 2
Basis = glas Champagne met 1 amuse, huiswijnen , waters en koffie met zoethoudertjes.
4 gangenmenu aan € 52,00 + drankenformule 1 aan € 35,00 = € 87,00 pp
Indien gewenst :
Bijschenken Champagne (per geopende fles) : € 54,00
Extra amuse : € 4,00 per amuse pp (Enkel op bestelling!)
(Dranken nà de koffie worden aangerekend)
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