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Klassiek en stijlvol 
 
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. 
 
Receptie van 45 minuten  
 
Carpaccio van rund met pesto en parmezaan  
Loempia met dipsaus  
Scampi met coco-currysaus en citroengras  
Serannoham met kruidenkaas  
 
Cava, vers fruitsap, warme dranken, frisdranken en lichte bieren  
 
Menu:  
 

Huisbereide gemarineerde zalm met dilleroom, salade mixte en tempura van scampi 
** 

Spaanse paprika tomatenroomsoep met witte porto en bieslook 
** 

Parelhoenfilet ‘ Fine Champagne ‘met seizoengroentjes en verse kroketten 
** 

Warme chocolade biscuit met noten, chocoladesaus, noordkrieken en vanille ijs 
** 

Koffie en versnaperingen 
 
Incl. aangepaste wijnen,waters,frisdranken,lichte en zware bieren tot aan het dessert  
Met soep, hoofdgerecht en koffie wordt extra rondgegaan.  
 
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) 
 
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) 
Aspergeroomsoep met kervelblaadjes (seizoen) 
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Hoofdgerechten 
 
Gebakken varkenshaasje met kruidenkorst, seizoengroentjes, kalfsjus en verse kroketten 
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  
 
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: (vers fruit, crème brûlée, vanille ijs,bruine chocolademousse) 
 
Prijs receptie en menu :70.0 euro/pp voor een looptijd van 5 uren. 
 
Indien gewenst kan u een dansfeest hieraan koppelen, voor 3 extra lopende uren betaald u 
15.0 euro/ pp bij, alle dranken muv sterke dranken, schuimwijn, cava en champagne 
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