All-in Buffet

€47,50 p.p.

Ontvangst met witte wijn, rode wijn, tapbieren (Blonde leffe, leffe bruin, stella), jus d’orange, Sangria
wit en rood (seizoen), frisdranken (cola, cola light, cola zero, ice tea, fanta en sprite) gedurende 1 uur.
Supplement Cava aan €28 per aangebroken fles.
Supplement Pommery Champagne aan €65 per aangebroken fles.
Formule inclusief 2 hapjes (keuze van de chef)
Tijdens diner zijn de volgende dranken inbegrepen: witte wijn, rode wijn, tapbieren( blonde leffe,
leffe bruin, stella), frisdranken (cola, cola light, cola zero, ice tea, fanta en sprite), waters, koffie en
thee.
Na de ontvangst verzorgen onze chefs een luxe buffet met een groots assortiment voorgerechten:
Seizoenssoep
Gerookte Schotse Zalm
Tomaat met Grijze Garnalen
Carpaccio van Ossehaas
Vitello Tonnato
Serranoham met Fijne Kruidenkaas
Seizoenspaté
Gevulde eitjes
Gehaktbrood met Krieken
Tomatensalade met Mozarella
Diverse Salades : Griekse Salade, Aardappel Salade, Pasta Salade
Diverse soorten Brood
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Aansluitend een gevarieerd Hoofdgerechtenbuffet, waarbij u van te voren 3 gerechten kiest:
Varkenshaas met mosterdsaus
Boeuf Stroganoff
Kipfilet met Scampi en Currysaus
Stoofvlees op grootmoeders wijze
Kalkoenfilet met rode wijnsaus
Koninginnehapje
Balletjes in Tomatensaus
Seizoensvis in witte wijnsaus
Ravioli boscaiola
Pasta met spinazie, kruidenkaas & spekjes
Penne met Broccoli, zalm & roomkaas
Pasta carbonara
Lasagne

Ons buffet is altijd inclusief de volgende bijgerechten:
Diverse warme groenten
Aardappelgratin & rijst

Gevolgd door een grandioos Dessertbuffet:
Mini Panna Cotta

Mini tiramisu

Mini crème Brulée

Bavarois

Mini Crème caramel

Vers fruitsalade

Profiteroles

IJstaart

Chocolade mousse

Chocolade Saus

Rode Vruchten Saus

Slagroom

Kinderen tussen 3 en 12 jaar krijgen 50% korting mits er 20 betalende volwassenen zijn.

2

All-in Deluxe Buffet

€62,50 p.p.

Ontvangst met witte wijn, rode wijn, tapbieren( blonde leffe, leffe bruin, stella), jus d’orange, Sangria
wit en rood (seizoen), frisdranken(cola, cola light, cola zero, ice tea, fanta en sprite) gedurende 1 uur.
Supplement Cava aan €28 per aangebroken fles.
Supplement Pommery Champagne aan €65 per aangebroken fles.
Formule inclusief 2 hapjes (keuze van de chef)
Tijdens diner zijn volgende dranken inbegrepen: witte wijn, rode wijn, tapbieren( blonde leffe, leffe
bruin, stella), frisdranken(cola, cola light, cola zero, ice tea, fanta en sprite), waters, koffie en thee.

Na de ontvangst verzorgen onze chefs een luxe buffet met een groots assortiment voorgerechten:
Seizoenssoep
Zacht Gepocheerde zalm
Gerookte Schotse Zalm
Gerookte Forel
Gerookte Heilbot
Gerookte Makreel
Tomaat met Grijze Garnalen
Carpaccio van Ossehaas
Vitello Tonnato
Serranoham met Fijne Kruidenkaas
Seizoenspaté
Gevulde eitjes
Gehaktbrood met Krieken
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Tomatensalade met Mozarella
Diverse Salades waaronder Griekse Salade, Aardappelsalade Salade, Pasta Salade
Diverse soorten Brood

Aansluitend een gevarieerd hoofdgerechtenbuffet, waarbij u van te voren 3 gerechten kiest:
Varkenshaas met mosterdsaus
Boeuf Stroganoff
Kipfilet met Scampi en Currysaus
Stoofvlees op grootmoeders wijze
Kalkoenfilet met rode wijnsaus
Koninginnehapje
Balletjes in Tomatensaus
Seizoensvis in witte wijnsaus
Ravioli boscaiola
Pasta met spinazie, kruidenkaas & spekjes
Penne met Broccoli, zalm & roomkaas
Pasta carbonara
Lasagne

Ons buffet is altijd inclusief de volgende bijgerechten:
Diverse warme groenten
Aardappelgratin & rijst

Dit gerecht wordt mooi gepresenteerd en aan het buffet gesneden door de chef, Keuze 1 van de
volgende 3:
Ribeye
Entrecote
Lam
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Gevolgd door een grandioos Kaas & Dessertbuffet:
Mini Panna Cotta
Mini crème Brulée
Mini Crème caramel
Mini tiramisu
Profiteroles
Chocolade mousse
Bavarois
Vers fruitsalade
IJstaart
Chocolade Saus
Rode Vruchten Saus
Slagroom

SPECIAAL VOOR DE KINDEREN: Chocolade fontein met Marshmallows & Fruit
Assortiment van Belgische & Franse kazen

Kinderen tussen 3 en 12 jaar krijgen 50% korting mits er 20 betalende volwassenen zijn.
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BBQ

€57,50 p.p.

Ontvangst met witte wijn, rode wijn, tapbieren(leffe blond, leffe bruin, stella), jus d’orange, Sangria
wit en rood (seizoen), frisdranken(cola, cola light, cola zero, ice tea, fanta en sprite) gedurende 1 uur.
Supplement Cava aan €28 per aangebroken fles.
Supplement Pommery Champagne aan €65 per aangebroken fles.
Formule inclusief 2 hapjes (keuze van de chef)
Tijdens diner zijn volgende dranken inbegrepen: witte wijn, rode wijn, tapbieren( blonde Leffe, Leffe
bruin, stella), frisdranken(cola, cola light, cola zero, ice tea, fanta en sprite), waters, koffie en thee.
Vanaf de BBQ nodigen onze chefs u graag uit:
Gevogeltebrochette
Gemarineerde Rumsteak
Spareribs
Hamburgers
Chipolata

Diverse Salades waaronder Griekse Salade, Aardappel Salade, Groene Salade, Pasta Salade
Diverse soorten Brood

Dessert
Assortiment IJstaarten, Vers Fruit, Huisbereide Slagroom, Chocolade Saus en Rode Vruchten Saus

Kinderen tussen 3 en 12 jaar krijgen 50% korting mits er 20 betalende volwassenen zijn.
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Deluxe BBQ

€65,00 p.p.

Ontvangst met witte wijn, rode wijn, tapbieren(leffe blond, leffe bruin, stella), jus d’orange, Sangria
wit en rood (seizoen), frisdranken(cola, cola light, cola zero, ice tea, fanta en sprite) gedurende 1 uur.
Supplement Cava aan €28 per aangebroken fles.
Supplement Pommery Champagne aan €65 per aangebroken fles.
Formule inclusief 2 hapjes (keuze van de chef)
Tijdens diner zijn volgende dranken inbegrepen: witte wijn, rode wijn, tapbieren(blonde leffe, leffe
bruin, stella), frisdranken(cola, cola light, cola zero, ice tea, fanta en sprite), waters, koffie en thee.
Vanaf de BBQ nodigen onze chefs u graag uit:
Gevogeltebrochette
Gemarineerde Rumsteak
Spareribs
Hamburgers
Chipolata
Gemarineerde Lamskoteletjes
Zalm met scampi en tuinkruiden papillot
Diverse Salades waaronder Griekse Salade, Aardappel Salade, groene Salade, pasta Salade
Diverse soorten Brood

Dessert
Assortiment IJstaarten, Vers Fruit, Huisbereide Slagroom, Chocolade Saus en Rode Vruchten Saus
SPECIAAL VOOR DE KINDEREN: Chocolade fontein met marshmallows & fruit
Kinderen tussen 3 en 12 jaar krijgen 50% korting mits er 20 betalende volwassenen zijn.
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All-in Receptie Formule

€39,50 p.p.

Receptie met witte wijn, rode wijn, sangria wit en rood (seizoen), tapbieren (leffe blond,
leffe bruin, stella), frisdrank (cola, cola light, cola zero, ice tea, fanta en sprite),
Jus d’orange, koffie & thee gedurende 3 uur.
Supplement Cava aan €28 per aangebroken fles.

Supplement Pommery Champagne aan €65 per aangebroken fles.
1ste 2.5 uur gaan we rond met hartige hapjes:
3 toastjes per persoon
2 lepelhapjes per persoon
Groenteschaal met dipsaus
Parmaham met meloen en mozzarella
Mini cocktail van vis en zeevruchten met cocktailsaus
Minipasteitjes met kaas- en kipvulling
Gevogelteboutje met fijne kruiden en pittige dipsaus
Knapperige worstenbroodjes
Lepelhapjes met scampi en wasabi
Laatste half uur gaan we rond met zoete hapjes:
Mini crème brulée
Mini crème caramel
Mini bavarois
Mini panna cotta.
Wenst u uw receptie af te sluiten met een feestelijke ijstaart van Geybels dan vragen we een
supplement van €8 per persoon.
Kinderen tussen 3 en 12 jaar krijgen 50% korting mits er 20 betalende volwassenen zijn.
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All-in Walking Dinner

€55,00 p.p.

Walking dinner met witte wijn, rode wijn, tapbieren (leffe blond, leffe bruin, stella), jus d’orange,
Sangria wit en rood (seizoen), frisdranken (cola, cola light, cola zero, ice tea, fanta en sprite) en water
gedurende 4 uur.

Supplement Cava aan €28 per aangebroken fles.
Supplement Pommery Champagne aan €65 per aangebroken fles.
3 Koude hapjes per persoon
3 warme hapjes per persoon
3 hoofdgerechten hapjes per persoon
3 dessertjes per persoon

Wenst u uw Walking Dinner af te sluiten met een feestelijke ijstaart van Geybels dan vragen
we een supplement van €8 per persoon.

Kinderen tussen 3 en 12 jaar krijgen 50% korting mits er 20 betalende volwassenen zijn.
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Breugheltafel

€29,50 p.p.

Soep van de dag
Assortiment van Belgische abdijkazen
In Huis bereide Beenham, Préparé & Vleessalade
Boerenpaté met uienkonfijt
Gehaktbrood met kriekjes
Stoofvlees
Koninginnehapje
Gebakken aardappeltjes
Vlaamse Frietjes
Boerenbrood
Rijstpap
Appeltaart
Wenst u uw Breugheltafel af te sluiten met een feestelijke ijstaart van Geybels dan vragen
we een supplement van €8 per persoon.
Dit arrangement bevat geen dranken formule.
Kinderen tussen 3 en 12 jaar krijgen 50% korting mits er 20 betalende volwassenen zijn.
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All-in Diner of Lunch

€69,50 p.p.

Ontvangst met witte wijn, rode wijn, tapbieren(leffe blond, leffe bruin, stella), jus d’orange, Sangria
wit en rood (seizoen), frisdranken(cola, cola light, cola zero, ice tea, fanta en sprite) gedurende 1 uur.
Supplement Cava aan €28 per aangebroken fles.
Supplement Pommery Champagne aan €65 per aangebroken fles.
Formule inclusief 2 hapjes (keuze van de chef)
3-gangen menu aan tafel geserveerd:
Vis / Vlees of Vegetarisch Voorgerecht*
Vis / Vlees of Vegetarisch Hoofdgerecht*
Dessert of Kaas*

*Afhankelijk van seizoenskaart te kiezen uit de klassiekers. Gerechten worden voor het hele
gezelschap gereserveerd. Keuzes dienen een week op voorhand doorgegeven te worden.
Uitzonderingen natuurlijk in overleg.
**Supplement soep of sorbet aan €7 per persoon
**Supplement tussengerecht €10 per persoon
Tijdens diner zijn volgende dranken inbegrepen: witte wijn, rode wijn, tapbieren(leffe blond, leffe
bruin, stella), frisdranken(cola, cola light, cola zero, ice tea, fanta en sprite),waters, koffie en thee.
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Kinder Menu Diner of Lunch
Kinderen tussen 3 en 12 jaar kunnen uit de volgende kindergerechten kiezen:

Curryworst, Frietjes en Appelmoes

€9.50

Kaaskroket, Frietjes en Appelmoes

€9.50

Garnaalkroket, Frietjes en Appelmoes

€11.00

Vleeskroket, Frietjes en Appelmoes

€10.00

Spaghetti Bolognese

€11.00

Stoofvlees, Frietjes en Appelmoes

€11.00

Koninginnehapje, Frietjes en Appelmoes

€11.00

Ribbeke, BBQ saus, Frietjes en Appelmoes

€11.00

Huisgemaakte Kibbeling, Tartaarsaus, Frietjes

€11.00

Kipfilet, Frietjes en Appelmoes

€12.00

Huisgemaakte Kip Nuggets, Friet en Appelmoes

€12.00

Kipsaté (2) met pindasaus, Friet en Appelmoes

€12.50

Steak (100 gram), Friet en Appelmoes

€14.50

Drank voor kinderen die een kindergerecht kiezen wordt apart aangerekend.
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Uitvaart Koffietafel

€21,50 p.p.

Soep van de dag
Assortiment fijne Charcuterie/kaas
In Huis bereide Préparé, Eiersalade, Zalmsalade, Tonijnsalade
Versgebakken Pistolets & Sandwiches
Mini koffiekoekjes
Water, Koffie en Thee

Kinderen tussen 3 en 12 jaar krijgen 50% korting mits er 20 betalende volwassenen zijn.
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