
 

Tel: 09/ 328.40.40 Fax: 09/328.55.40 
Pontweg 3 9160 Lokeren – Daknam  
www.tybeert.be – info@tybeert.be 

 

Communie formules 
 
Hieronder vindt u enkele mogelijkheden ( en uitbreidingen), als er vragen zijn laat ons dan 
gerust een bericht via info@tybeert.be , dan bekijken wij uw aanvraag. 
De groentegarnituren worden in functie van het seizoen aangepast. 
 
1.Menu:  
 
Huisbereide gemarineerde zalm met dilleroom, salade mixte, jonagold appel en tempura van 

scampi 
** 

Aspergeroomsoep met asperge en kervel 
** 

Gebakken varkenshaasje met kruidenkorst, seizoengroentjes, kalfsjus en verse kroketten 
** 

Communietaart (ijslam) met assortiment vers fruit en coulis 
** 

Koffie en versnaperingen 
 
Incl. aangepaste wijnen,waters,frisdranken,lichte en zware bieren tot aan het dessert  
Met soep, hoofdgerecht en koffie wordt extra rondgegaan.  
 
Prijs menu: 57.50 euro/pp  
 
Andere mogelijkheden 
Voorgerechten 
 
Carpaccio van tonijn met zoetzure paprika, buffelmozzarella en notensalade  
Carpaccio van rundrosbief met pesto, parmezaan, rucola en pijnboompitten  
Gerookte zalm extra doux , met zijn garnituren en toast  
Tartaar van zalm en tonijn met coquilles , sla en kruidenvinaigrette ( + 4 euro/pp) 
Carpaccio van coquille met mousse van bloemkool, zure room, zalmeitjes en rucola (+4.50 
euro/pp) 
 
Soepen 
 
Pompoensoep met croutons en gruyèrekaas (seizoen) 
Tomatenroomsoep met basilicum 
Bloemkoolsoep met coulis van peterselie en tomaat 
Broccolisoep met zure room en gemarineerde zalmblokjes (seizoen) 
Paprika tomatenroomsoep met witte porto en bieslook 
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Hoofdgerechten 
 
Parelhoenfilet ‘ Fine Champagne ‘met seizoengroentjes en verse kroketten ( + 2,50 euro/pp) 
Eendenborst met zoetzure saus, met seizoengroentjes en aardappelmatje ( + 4,0 euro/pp) 
Gebakken kalfsribstuk met gekonfijte look en kruiden, erwten a la crème, jonge 
wortel,boontjes en gebakken kaasaardappelen (+6.5 euro) 
Gebakken pladijsfilet, korst zongedroogde tomaat, spinazie, witte wijnsaus en 
krielaardappelen (+4.0 euro/pp) 
Gebakken Dorade filet, brunoise van groenten, saffraansaus en pommes dauphine (+ 4.0 
euro/pp) 
 
Andere aardappelgarnituur is in onderling overleg mogelijk. 
 
Indien u graag een tussengerecht wenst dan dient u een meerprijs te rekenen vanaf 7 euro/pp, 
op verzoek kan u dit aanvragen via info@tybeert.be  
 
Indien u graag voor een lentefeest een ander dessert wenst of een uitbreiding : 
 
Desserten 
 
Tiramisu met caramel en kantkoekje met hazelnoot 
Warm appeltaartje met een sausje van appeljenever en vanille ijs 
Parfait van mango met gekonfijte ananas en zijn coulis 
Dessertenbord: +5.0 euro, bij minimum 25 personen 
(vers fruit, crème brûlée, stuk communietaart, bruine chocolademousse) 

 Dessertenbuffet (min 35 personen + 10 euro)  

Presentatie van de communietaart samen met 
 
Créme brûléé, assortiment mini gebakjes, bruine en witte chocolademousse, panacotta,  
chocoladefontein met zoetigheden ( madeleinen, muffins, marshmellows) , rijstpap, vers fruit. 
 
Indien het een lentefeest betreft kan de communietaart vervangen worden door ijs. 
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Voor de kinderen 
 
De kinderen hebben de mogelijkheid van het volwassenmenu incl dranken te nemen , hier 
wordt 65% van de prijs genomen voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. 
 
Andere mogelijkheden 
 

Tomatensoep met balletjes 
Kaaskroket (1) met zijn garnituur 

Garnaalkroket (1) met zijn garnituur (1) + ( 1.5 euro) 
** 

Kippenfilet met compote en verse frietjes 
Hamburger met appelmoes en verse frietjes 

Balletjes in tomatensaus met puree 
Stoofvlees met frietjes 

** 
Kinderijs 

 
Incl. frisdranken en waters tot aan het dessert : 25.0 euro/pk 
 
Voor de kinderen is er 1 keuze te maken voor het voltallige gezelschap. 
Wenst u een aanpassing , laat ons gerust iets weten via info@tybeert.be, dan bekijken wij uw 
aanvraag. 
 
Mogelijke uitbreidingen 
U kan uw menu vooraf laten gaan aan een aperitief of een receptie van 1 uur. 
 
Glas cava of mocktail of vers fruitsap ter verwelkoming van uw genodigden, zonder hapjes  
betaald u 4.0 euro/pp. 
 
Receptie van 1 lopend uur  
 
Carpaccio van rund met pesto en parmezaan  
Loempia met dipsaus  
Scampi met coco-currysaus en citroengras  
Serannoham met kruidenkaas  
 
Schuimwijn, vers fruitsap, warme dranken, frisdranken en lichte bieren  
 
Prijs : 12.50  euro/pp 
Voor de kinderen : kinderreceptie ( chips, kaasbolletjes, mini loempia…) kinderchampagne, 
frisdranken waters : 6.0 euro/pk 
 
Voor groepen onder de 15 volwassen personen en meer dan 11 volwassen personen wordt een 
toeslag van 15% gerekend. 
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2. Communiebrunches 
 
Buffetten zijn in zelfbediening. Er zijn voldoende kelners aanwezig. 
Deze hebben een looptijd van 4 uren. Prijs geldig vanaf minimum 30 volwassenen 
 
Een glas schuimwijn, sinaasappelsap of mocktail bij binnen komen 
 
Vis : 
  
Gepocheerde zalmfilet 
Gerookte zalm met zijn garnituren 
Mousse van gerookte forel met uitjes en zalmeitjes 
 
Vlees 
  
Tandoori kip met ananas 
Carpaccio van rundrosbief en sjalottenvinaigrette ( apart) 
Meloen met parmaham 
  
Salade 
  
Aardappelsalade met fijne uitjes 
Tomatensalade 
Geraspte wortelen 
Pasta met zonnegedroogde tomaten en buffelmozzarella 
Diverse aangepaste sauzen ( cocktail, mayonaise, tartaar) 

Soep 

Aspergeroomsoep en tomatensoep met balletjes 

Vlees en vis : 

Kippenfilet, gebakken zalmfilet, gebakken doradefilet,stoofpotje van rundsvlees 

Aardappelbereidingen 

Verse frieten in ossewit gebakken 
Verse kroketten 

Groenten 

Brunoise van diverse soorten groenten 
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Voor de kinderen 

Spaghetti, frikadellen, bitterballen, appelmoes, balletjes in tomatensaus 

Uitgebreid Dessertenbuffet 

Presentatie van de communietaart samen met 

Créme brûléé, assortiment mini gebakjes, bruine en witte chocolademousse, panacotta,  
chocoladefontein met zoetigheden ( madeleinen, muffins, marshmellows) , rijstpap, vers fruit, 

live cooking pannenkoeken en wafels met hun garnituren… 
** 

Koffie of thee met versnaperingen 

 
Prijs : 65.0 euro/pp. Inbegrepen, wijnen, waters, bieren, frisdranken gedurende de looptijd van 
4 uren. 
Voor de kinderen kinderchampagne, frisdranken , waters. 
 
Voor de kinderen en jong volwassenen tem 16 jaar wordt 3.0 euro per levensjaar gerekend. 
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Dranken na de maaltijd 
 
2 mogelijkheden 
 
Na de maaltijd wenst u geen forfait. U betaald de dranken per stuk aan 2.70 euro of 4.70 euro 
al naargelang de drank.  
  
of 
 
Voor 1 lopend uur na de maaltijd betaald u 5.0 euro/pp, alle dranken muv sterke dranken, 
schuimwijn, cava en champagne. Na dat uur betaald u 1.0 euro/pp per begonnen kwartier, 
dranken inbegrepen.  
 
Springkasteel wordt voorzien. 
 
Betalingen gebeuren op einde feestgelegenheid contant of met bancontact.  
Voorschot is afhankelijk van het feest en is gebruikelijk tussen 200 a 500 euro al naargelang de 
grootte van de groep. 
 
Als het over een nachtfeest al dan niet met dans gaat, dan gelden bovenstaande prijzen niet en 
wordt er een offerte opgesteld tot een bepaald uur. 
 
 
Prijzen enkel geldig voor dit item. 
Hebt u vragen of wenst u een uitbreiding, contacteer ons, 09/328.40.40 of info@tybeert.be  
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