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Feestzalen Tybeert beschikt over een moderne accommodatie met 
airco en verse luchttoevoer. De feest- en receptiezalen zijn met 
verplaatsbare glazen wanden ontworpen, wat zorgt voor een 
grotere flexibiliteit binnen de beschikbare ruimte. De warme 
aankleding van de zaal (parket, lounge, ledwanden) zorgt dat 

u uw gasten kan ontvangen in een warme gezellige sfeer. De 
moderne veranda, ontworpen voor elke weerswijziging zorgt voor 

een aangename receptieruimte. Geluidsapparatuur is in iedere ruimte 
beschikbaar en wordt gestuurd via de modernste technieken. Op vraag van 

de cliënt zijn er diverse formules mogelijk.

Er zijn forfaitformules voor de verschillende recepties;
• Middagreceptie
• Receptie avondgenodigden
• Receptie genodigden dansfeest

Tevens zijn de menu’s met zorg samengesteld en afgewerkt door de chef. Deze 
menu’s bedragen incl. kwalitatieve aangepaste wijnen, water, frisdranken, lichte 
en zware bieren 68.60 euro tot ….
De basisprijs bedraagt 100.65 euro voor een feestgelegenheid van bvb. 19u00 
tot 04u30 voor aankleding, receptie, menu met alle dranken en extra rondgaan 
van de gerechten en de drankenforfait. Er zijn uiteraard nog tal van andere 
mogelijkheden, al op maat naar ieders wensen.
De aankleding van de zaal is in harmonie, zowel de aankleding van de tafels, 
gordijnen, bloemen en decoratie vormen een warm geheel
Bij het avondfeest is een forfaitair systeem voor de drank mogelijk tot 04u30.
Vrijblijvend u te mogen verwelkomen in een aangename sfeer en stijlvolle 
bediening, zijn wij u graag tot dienst.

ALGEMENE INFORMATIE



MIDDAGRECEPTIE
Deze formules zijn met zorg samengesteld door onze chef, hebben een effectieve 
duurtijd van 1u30 minuten en een uitlooptijd van 30 a 45 minuten. Zowel 
huisschuimwijn, vers fruitsap, lichte bieren, waters, frisdranken en warme dranken 
zijn inbegrepen in de prijs. Prijzen geldig indien voorafgegaan aan een avondfeest.
 Met cava: + 5.00 euro/pp
 Met champagne: + 15.00 euro/pp
Indien gewenst kan in samenspraak, de inhoud ervan gedeeltelijk gewijzigd worden.

 Formule 1  25.50 euro
• Gerookte forel met mierikswortelsaus
• Scampi in coco-currysausje verfrist met citroengras 
• Spiesje van zonnegedroogde tomaat en mozzarella met pesto
• Mousse van broccoli met een tartaar van tonijn en preischeuten
• Pannacotta van bloemkool met snippers gerookte zalm en zure room
• Gandaham met kruidenkaas
• Artisanaal kroketje van grijze garnalen
• Afsluiten met ijsje

 Formule 2  29.15 euro
• Holle oester met champagnesaus
• Kerstomaat met grijze garnalen
• Warme ganzenlever met zoetzure saus
• Langoustinestaartje met kreeftensaus
• Mini rundspiesje met bearnaise
• Paling met groene kruiden
• Gerookte forel met zure room
• Afsluiten met ijsje

 Formule 3   33.15 euro
• Kreeftensoepje
• Ganzenlever met uienconfituur
• Kreeft met blanke boter en tuinkruiden
• Tartelettje met grijze garnalen
• Gepaneerde kalfszwezerik met tartaarsausje
• Holle oester met champagnesaus
• Carpaccio van Sint – Jakobsschelpen.
• Afsluiten met ijsje

Deze formule is met zorg samengesteld door onze chef en heeft een duurtijd van  
45 minuten. Zowel huisschuimwijn,vers fruitsap, lichte bieren, waters, frisdranken 
en warme dranken zijn inbegrepen in de prijs.

Indien gewenst kan in samenspraak, de inhoud ervan gedeeltelijk gewijzigd 
worden

Receptie Avondgenodigden
Prijs:  12.55 euro/pp
Met cava:  15.40 euro/pp
Met champagne:  18.95 euro/pp

 Hapjes  
• Gandaham met meloen
• Gerookte forel met mierikswortelsaus
• Scampi in coco-currysausje verfrist met citroengras
• Lepel met carpaccio van rund

RECEPTIE AVONDGENODIGDEN 



Prijs e 68.60 e 70.40 e 72.00 e 74.00 e 81.65 e 83.95

Koud voorgerecht X  X X  

Warm voorgerecht  X   X X

Soepen X X  X  X

Tussengerecht   X X X X

Hoofdgerecht X X X X X X

Dessert X X X X X X

Koffie X X X X X X

SAMENSTELLING 
VAN UW MENU
In onderstaande tabel met prijsaanduidingen zijn aangepaste wijnen, waters, 
frisdranken, lichte en zware bieren inbegrepen gedurende de looptijd van het 
menu zonder enige volumebeperking.

Met de soep, het vlees, groentjes en aardappelgarnituur en koffie wordt tevens 
extra rondgegaan.

Wat wij u hier aanbieden is een indicatie, wenst u een ander gerecht of wenst 
u een ander menu te bespreken dan zijn wij u graag van dienst en wordt er een 
vaste prijs vastgelegd.



 

 Koude voorgerechten  
• Carpaccio van rundrosbief met bieslook, salade van vastkokende aardappelen,  
 fijne boontjes en een sjalottenvinaigrette.
• Carpaccio van tonijn met zoetzure paprika, notensalade en  
 stukjes buffelmozzarella
• Huisbereide gemarineerde zalm met dilleroom verfrist met limoen, salade mixte  
 en een tempura van scampi.
• Gandaham en serranoham met cavaillon en salade mixte
• Bonbon van gerookte zalm met grijze garnalen, salade mixte met jonagold  
 appel en currymayonaise.
• Tartaar van zalm en tonijn met coquilles op een bedje van sla en kruidenvinaigrette.
• Gerookte zalm extra doux met zijn klassieke garnituren en toast.
• Slaatje van verschillende gerookte vissoorten
• Geschroeide gepeperde tonijn met een Zuiderse groentensalsa en  
 balsamiekvinaigrette
• Cocktail van grijze garnalen, krab, tomaat en een puree van avocado.  
 (+2,50 euro)
• Terrine van ganzenlever gevuld met appel en gepaneerd in kruim van peperkoek  
 met een siroopje van appeljenever. (+5 euro)
• Kreeft belle vue (dagprijs)
• Kreeftsalade met honingzoete vinaigrette (dagprijs)

 Warme voorgerechten of tussengerechten  
 De volgende gerechten kan u zowel als warm voorgerecht 
 of als tussengerecht kiezen:

• Snoekbaars op een bedje van gebakken Chinese kool met rivierkreeftjes en  
 saffraansaus
• Spiesje van scampi met Oosters sausje en couscous met Zuiderse groentjes
• Gegrilde gamba met tomaat en kruidenboter
• Kabeljauwfilet met garnituur van courgette gegaard in de oven met tomaat,  
 tijm en Noilly- pratsausje
• Bladerdeeggebakje met victoriabaarsfilet ‘ Nantua’, romige spinazie en  
 gedroogde serranoham
• Zonnevisfilet belegd met geroosterde rode paprika op een bedje van gestoofde  
 venkel, courgette en prei en een Andalousische saus met steranijs
• Koolvisfilet in een jasje van Breydelspek, tartaar van bloemkool en broccoli in  
 de room en velouté van tuinerwten afgewerkt met zure room
•  Scholfilet met een korst van truffelpuree en panko, witloof en witte wijnsaus
•  Gebakken zeewolffilet met julienne van groenten en saffraansaus
•  Gebakken rouget op een salade van couscous , ratatouille van Zuiderse  
 groenten en pittige chili ketchup.
•  Dorade Royale met spinazie en oesterzwammen, beurre blanc sausje met zure  
 room en bieslook (+1,50 euro)
•  Geroosterde zeebaarsfilet ‘Nantua’ op een risotto met rivierkreeftstaartjes,  
 pesto en kerstomaat (+1,50 euro)
•  Gebakken St-Jacobsvruchten met fijne groentjes en truffelparfum (+1,80 euro)
•  Tongscharrolletjes met julienne van groenten op ‘Normandische wijze’ (+2,50 euro)
•  Medaillon van lotte op een bedje van prei met een romig sausje, grijze  
 garnalen en gekonfijte kerstomaat (+7.0 euro)
•  Gebakken grietfilet met julienne van wortel, courgette en mousselinesaus.  
 (dagprijs)
•  Gegrilde grietfilet in een nage van witloof met tomaat en bieslook en  
 kasteelaardappelen  (dagprijs)
•  Jonge tarbot opgevuld met oester en prei, smeuïge puree van spinazie  
 en grijze garnalen (dagprijs)
•  Gepocheerde kreeft met aardappel en wilde rucola, molsalade prei en  
 koriander (dagprijs)
•  Kreeft met spinazie, Italiaans kaassausje en tomaten (dagprijs)

 Diverse andere kreeftenbereidingen zijn mogelijk op aanvraag.

Waarom de naam Tybeert...?

Daknam is gelegen in het Land Van Reynaert, waar zich de fabel “Van 
den Vos Reynaerde“ afspeelde. De kat Tybeert speelde hierin een 
belangrijke rol.



Soepen  
 Enkele voorbeelden:

• Gegratineerde uiensoep met kaaskorst
• Pompoensoep met croutons en gruyèrekaas (seizoen)
• Tomatenroomsoep met basilicum
• Bloemkoolsoep met coulis van peterselie en tomaat
• Gevogelteroomsoep met champignon de Paris en kervel
• Spaanse paprika tomatenroomsoep met gedroogde ham en croutons
• Broccolisoep met zure room en gemarineerde zalmblokjes (seizoen)
• Aspergeroomsoep met kervelblaadjes (seizoen)
• …

• Currysoepje met mosselen (+ 2.50 euro)
• Roomsoep van wilde boschampignons (+ 3.0 euro)
• Consommé van ossenstaart (+5.0 euro)
• Consommé van gevogelte met kruidenflensje (+5.0 euro)

Sorbet  
• Citroen , passie (+3.0 euro)
• Champagne (+4.0 euro)
• Andere smaken op aanvraag. Sorbet wordt in gepaste omkadering geserveerd



Hoofdgerechten  
• Varkenshaasje met mosterd – kruidenkorst en panko,sausje van graanmosterd  
 en dragon, fijne boontjes met spek, jonge wortel en rozemarijnaardappelen
• Varkenshaasje in Rodenbach-saus, seizoengroentjes en verse kroketjes
• Parelhoenfilet met ganzenleversausje, seizoengroentjes en gepersileerde  
 aardappelen
• Parelhoenfilet ‘Fine Champagne’ met seizoengroentjes en verse kroketjes
• Roulade van parelhoen met mozzarella en pesto, serranoham met  
 seizoengroentjes en gebakken krielaardappelen
• Eendenborst met zoetzure saus, groene groenten, aardappelblokjes gebakken  
 in ganzenvet en gebakken perzik
• Eendenborst met sausje van balsamico en sjalotten, moustarda van wortelen, 
 schelperwten en aardappelmatje
• Onglet de veau met een krokantje van Breydelspek, schelperwten, jonge wortel,  
 gebakken oesterzwammen, rozemarijnaardappelen en een roomsausje afgewerkt 
 met vierseizoenenpepers
• Onglet de veau met zoete mosterd en gember, champignonmengeling, seizoen 
 groentjes en krielaardappelen gebakken in ganzenvet
• Kalkoenfilet met mosterdsaus, champignons, seizoengroentjes en verse  
 kroketten
• Kalfsribstuk met gekonfijte look, kalfsjus, seizoengroentjes en 
 verse kroketten (dagprijs)
• Chateaubriand in de oven gegaard, omwenteld met gebraiseerd spek en  
 versnipperde rozemarijn, tomaat gevuld met ratatouille en aardappel met  
 passendaele kaas en ajuin (+5.5 euro)
• Lamsfilet in lamsjus met wilde tijm, primeurgroenten en krielaardappelen (dagprijs)
• Lamskroontje met persilade van zonnegedroogde tomaat, een lasagne van  
 Zuiderse groenten en een spiesje van trostomaat in tempura (dagprijs)
• Lamskroontje met mosterd-kruidenkorst, lamsjus met rozemarijn, seizoengroentjes  
 en gratin (dagprijs)
• Fazant met gebakken witloof en appeltjes met kaneel, natuursaus, spruiten en 
 pommes dauphine (dagprijs) (seizoen)
• Tournedos van hert met wilde champignons, sliertjes witloof, aardappelmatje en 
 poivrade saus (dagprijs) (seizoen)

De aardappelgarnituren en sauzen kunnen in onderling overleg veranderd worden.

 Seizoengroentjes zijn o.a.:

 Winter: witloof, aardpeer, champignon de Paris, schelperwten, broccoli…
 Zomer: jonge wortel, fijne boontjes, schelperwten, zonnegedroogde tomaten…

Dessert  
• 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
•  Warme chocolade biscuit met noten, chocoladesaus, noordkrieken en vanille ijs
• Dessertenbord (bruine / witte chocolademousse,vers fruit, tiramisu, parfait met  
 smaak naar keuze, crème brûlée, profiterol met vanille ijs, appeltaartje,  
 javanais,potje ijs) (4 a 5 items te kiezen al naargelang: +5 euro)   



Nagerechtenbuffet 1   + 9.50 euro
• Individuele potjes met huisbereid ijs/sorbet 
 (vb: vanille-ijs, passiesorbet, baileys-ijs…)
• Tiramisu
• Verse fruitsla
• Bruine en witte chocolademousse
• Crème karamel met hazelnoot, dessertrijst met bruine suiker
• Uitgebreid assortiment taarten (bavarois, biscuit, fruittaarten, ...) 
• Chocoladefontein met lange vingers, madeleintjes, muffins, 
 chocoladebrownie, fruitspiesjes, marshmallows
• Macarons, panacotta, live cooking pannenkoeken en wafels met hun garnituren

Nagerechtenbuffet 2   + 10.40 euro
• Bruidstaart met smaken naar keuze, gepresenteerd met vuurwerk
• Tiramisu
• Verse fruitsla
• Bruine en witte chocolademousse
• Crème karamel met hazelnoot, dessertrijst met bruine suiker
• Uitgebreid assortiment taarten (bavarois, biscuit, fruittaarten, ...) 
• Chocoladefontein met lange vingers, madeleintjes, muffins, 
 chocoladebrownie, fruitspiesjes, marshmallows
• Macarons, panacotta, live cooking pannenkoeken en wafels met hun garnituren

U hebt tevens de mogelijkheid om niet voor een buffet te kiezen maar voor een 
• Bruidstaart (ijs of biscuit) met vers fruit en coulis 
 en 2 extra dessertitems (chocomousse, crème brûlée)   + 6.5 euro

Koffie  
• Koffie en versnaperingen inbegrepen, 
 er wordt meermaals rondgegaan met koffie
•  Belegde broodjes met groentjes in de vroege uurtjes zijn mogelijk 
 vanaf 2.50 euro/pp
•  Frietjes in een puntzak met saus naar keuze in de vroege uurtjes zijn 
 mogelijk aan 3.00 euro/pp



Drankenforfait na het diner
• Er wordt aansluitend na het diner een forfait aangerekend van 19.50 euro/pp
incl. lichte/zware bieren, waters, frisdranken, fruitsap, warme dranken en wijn 
tot 04u30.
• Indien ook cava gewenst in de forfait bedraagt de prijs 21.50 euro/pp. Indien 
flessen cava apart dan betaald u 35.00 euro per fles.
• Of u betaalt 1 kelner per 15 genodigden en de zaalverantwoordelijke à  
37.50 euro/uur per kelner en de dranken per stuk vanaf 23u45.  
(bij aanvang 19u)

Alles is inbegrepen met uitzondering van sterke dranken, champagne en  
schuimwijn. Na 4u30 worden de dranken per stuk afgerekend en betaald u 
37.50 euro per begonnen kwartier.
 
Waters, frisdranken, lichte bieren: 2.50 euro
Zware bieren, huiswijn: 4.50 euro
Sterke dranken: 9.00 euro

Dansgenodigden  46.95 euro/pp

Zij worden later op de avond uitgenodigd en voegen zich bij de rest van de 
avondgenodigden. Prijs enkel geldig indien er ook avondgenodigden zijn.
Zij worden ontvangen met schuimwijn en vers fruitsap. 
Er wordt diverse malen rondgegaan. Tafels zijn aangekleed met een kandelaar
Zij sluiten mee aan voor het dessertenbuffet 1 of 2 of voor een ijstaart en koffie 
(meermaals) , gevolgd door een drankenforfait (alle dranken met uitzondering 
van sterke dranken, schuimwijn en champagne) tot 04u30 (bij aanvang 22u30).

Wenst u een prijs voor een andere mogelijkheid laat uw wens dan gerust weten, 
dan werken wij deze voor u uit.



Voorafgegaan aan receptie avondgenodigden.
Overal worden statafels en voldoende stoelen voorzien (schikking zaal wordt samen 
besproken al naargelang uw wensen). De kelners gaan rond met onderstaande 
gerechten allen mooi afgewerkt op bordjes of kopjes. (brood). Tijdens de gerechten 
wordt er rond gegaan met dranken naar keuze (inbegrepen wijn, water, warme 
dranken, frisdranken, lichte/zware bieren). Er worden 8 bordjes per persoon 
voorzien. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van koude en warme mogelijkheden. 

Koud
• Parfait van kingkrab met garnituur van komkommer, sausje van zure room en 
 fijne tuinkruiden
• Mousse van wild, salade van gepocheerde peer, walnoten, appel,  
 uiencompote en rozijnentoast 
•  Gekonfijte wilde eendenborst licht gerookt, blokjes appel en zoetzure paprika
• Canneloni van hert met ganzenlever, kruim van peperkoek en balsamicosiroop 
• Carpaccio van coquilles met mousse van bloemkool en zalmeitjes
• Carpaccio van rundrosbief gevuld met notensla, aspergescheuten en  
 balsamico vinaigrette

Soep  
• afhankelijk van het seizoen 
 (vb: Aardpeersoep met gebakken coquille en truffelboter)

Warm
• Lotte op een puree van butternut pompoen, beurre blanc en zure room 
• Gebakken coquilles op een puree van zoete aardappel 
• Risotto met bospaddenstoelen en gougonetten van melktong 
• Ragout van hert met winterse groenten en garnituur van bladerdeeg 
• Wilde eend gevuld met ganzenlever, spinazie en zoetzure saus 
• Gegrilde zalm Dijonnaise
•  Taartje van courgette, tomaat, buffelmozzarella, pesto en gebakken rouget
• Filet pure met oesterzwammen en Bordelaise saus
• Lamskroon met groene asperges

Prijs: 106.0 euro/pp (definitieve prijs afhankelijk keuzes en seizoen) alles 
inbegrepen van 19u tem 04u30 nl: receptie,walking dinner met dessert en 
drankenforfait)

WALKING DINNER



WEDDING PARTY
 
Ontvangst genodigden 
• met vers fruitsap en schuimwijn, 
 lichte bieren, frisdranken, warme dranken.
  Chips en nootjes op de tafels
 
Starten met hapjes
• Scampi in coco-currysausje verfrist met citroengras
• Mini kaaskroket met Passendaele kaas
• Mini loempia met dipsaus
• Mousse van gerookte forel met zalmeitjes
• Lepel met carpaccio van rund
 
Divers broodassortiment
• Hier worden er gemiddeld 3/pp van voorzien met kaas, hesp, prepare, kip curry…
 
Frietjes met stoverij in puntzak
• Er wordt een buffetstand(en) uitgezet waar men naar hartelust een  
 Vlaamse klassieker : huisbereide stoverij met verse frietjes gebakken in ossewit
 kan degusteren samen met sausjes.
Andere mogelijkheden op aanvraag: 
vb stoverij met varkenswangetjes, vol au vent, balletjes in tomatensaus…
 
Uitgebreid dessertenbuffet met bruidstaart en koffie
• Créme brûléé, assortiment mini gebakjes, bruine en witte chocolademousse,
 panacotta, bruidstaart of potjes ijs, chocoladefontein met zoetigheden
 (madeleinen, muffins, marshmellows) , rijstpap, vers fruit,  
 live cooking pannenkoeken en wafels met hun garnituren…
 
Gevolgd door drankenforfait, alle dranken muv sterke dranken, schuimwijn, cava 
of champagne. Bovenstaande formule heeft een looptijd van 8 uren (aanvangsuur 
is kiesbaar maar niet later dan 19u00)
 
In deze formule worden geen tafels gedekt, maar staan er statafels en voldoende 
stoelen.
 
Prijs : 85.0 euro/pp
Dit item vormt 1 geheel. Prijs geldig vanaf 70 volwassen personen op zaterdag, 
op vrijdagen en zondagen (op zondag: enkel bij aanvang rond middag) vanaf 
50 volwassen personen.

BUFFETFORMULE
Receptie avondgenodigden  Looptijd: 45 minuten
• Gandaham met meloen
• Gerookte forel met mierikswortelsaus
• Scampi in coco-currysausje verfrist met citroengras
• Lepel met carpaccio van rund
Inbegrepen: schuimwijn, vers fruitsap, lichte bieren, frisdranken, waters, warme dranken.
 
Gevolgd door buffet
Buffetten zijn in zelfbediening. Er zijn voldoende kelners aanwezig om alles vlot 
te laten verlopen.Iedereen heeft een zitplaats. Onze mobiele koude en warme 
buffetten kunnen indien gewenst op diverse plaatsen gezet worden al naargelang 
het aantal genodigden en uw wensen.

Royaal Voorgerechtenbuffet met een waaier aan vlees en visgerechten
• Uitgebreid koud buffet voorzien van alle garnituren om iedereen zijn smaak 
 te laten vinden

Soep (buffetvorm)
• Volgens seizoen

Hoofdgerechtenbuffet met keuze uit vlees en vis
•  Van vlees en vis  voorzien we samen 2 mogelijkheden, 
 groenten (2 soorten) en aardappelbereidingen (2 soorten)
 Volgens seizoen

Uitgebreid Dessertenbuffet
• Créme brûléé, assortiment mini gebakjes, bruine en witte chocolademousse, 
 panacotta, sorbet en/of roomijs, chocoladefontein met zoetigheden 
 (madeleinen, muffins, marshmellows) , rijstpap, vers fruit, 
 live cooking pannenkoeken en wafels met hun garnituren…

Koffie of thee met versnaperingen
Het ijs kan ook vervangen worden door een bruidstaart. Gevolgd door 
drankenforfait, alle dranken muv sterke dranken, schuimwijn, cava en champagne
 
Prijs: 99.50 euro/pp voor een looptijd van 8,5 uren, 
vb start 19u dan is prijs inbegrepen tem 03u30. Dit item vormt 1 geheel.
Prijs geldig vanaf minimum 70 volwassen personen op zaterdag, 
op vrijdagen en zondagen: 50 personen





Soep of een klein voorgerecht 
We starten eerst met een soep of klein koud voorgerecht zodat de barbecue 
startklaar kan gemaakt worden en de genodigden al iets gegeten hebben voor 
ze aanschuiven.

Voorbeelden voorgerecht
• Carpaccio van rundrosbief met bieslook, salade van vastkokende aardappelen,  
 fijne boontjes en een sjalottenvinaigrette
 of
• Gekonfijte eendenborst, licht gerookt met een salade van peer, walnoten en  
 Luikse siroop
 of
• Huisbereide gemarineerde zalm met dilleroom, salade mixte, dilleroom en  
 tempura van scampi

Barbecue
Vleesvoorstellen  (2 a 3 keuze’s te maken)
• Entrecote
• Gemarineerde kippenfilet
• Barbecueworst
• Gemarineerde ribbetjes
• Merguezeworst

Visvoorstellen (2 a 3 keuze’s te maken)
• Scampi brochette
• Papillot van zalm
• Tonijn
• Papillot van forel
• Brochette van zeewolf en spek

Verhoudingen tussen vlees en vis kan besproken worden.

Groenten
Barbecue-groenten (koud)
• Pittige frisse salade met boontjes, zonnegedroogde tomaat, rode ajuin, olijfjes  
 en raddishe.
• Groentensalade van tomaat, olijven, artisjok, pijpajuin, komkommer en  
 dressing met bieslook
• Komkommer salade
• Tomaat
• Pasta salade met buffelmozzarella 
• Aardappelsalade
• Opgelegde rode kool
• Gemengde sla

Warme groenten
• Tomaat met tijm
• Aardappelblokjes gebakken in ganzenvet met gebraiseerde spek en boontjes
• Ratatouile van Zuiderse groenten (venkel, paprika’s (rood, geel, groen), courgette)

Sausen
• Diverse sausen zoals provencaalse saus, champignonsaus, pepersaus….
• Stokbrood
• Mayonaise, ketchup, cocktailsaus, vinaigrette

Op de barbecue
Aardappel in de schil met kruidenboter

Voorafgaand aan een receptie (detail zie hiervoor in de gids) en gevolgd door 
een dessertenbuffet nr 2 ( bruidstaart met buffet: verdere details zie hiervoor in 
de gids) en gevolgd door forfait drank dient u een totaalprijs (alles inbegrepen)  
te rekenen van 107 a 110 euro/pp (exacte prijs afhankelijk keuze van vlees en 
vis) voor een looptijd van 9,5 uren (vb 19u tem 04u30).

BARBECUE Dit is een voorbeeld.



ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Algemene informatie
Het doorgegeven aantal personen voor receptie en avondfeest is bindend op 
een maandag voor 12u in de betreffende kalenderweek van de feestdatum. 
Aanpassingen dienen steeds schriftelijk doorgegeven te worden. De zaalreservatie 
ligt vast na betaling van het voorschot van 1950 euro. Een tweede voorschot 
wordt betaald 1 maand voor aanvang van het feest. Na boeking wordt u ruim 
op voorhand uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarbij er een schriftelijk 
verslag volgt en voorbeelden van mogelijke tafelschikkingen gepresenteerd 
worden. Een proefsessie (enkel van toepassing als u kiest voor de menukeuze) 
van de gekozen menu met maximum 6 personen incl. de gepaste wijnen en 
dranken worden u aangeboden op afspraak. Bij annulatie van het feest wordt 
het voorschot enkel terug betaald indien er door een derde partij een ander 
gelijkwaardig feest geboekt wordt. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken van 
Gent bevoegd. Verhuren van onze zalen zodat u zelf voor externe catering en 
personeel kan zorgen doen wij niet.
Deze prijslijst vervangt alle voorgaande.

2. Aankleding
Een sfeervolle inrichting van de zaal (parket, lounge, ledverlichting), wit-ecru 
hoezen over de stoelen, mooie glazen kandelaars met een bijpassend bloemstuk 
en planten in de zaal zijn voorzien. Op de hoge receptietafels is aangepast 
linnen en bloemen voorzien.

3. Menukaarten en naamkaartjes
Gedrukte menukaarten kunnen verkregen worden aan 2.0 euro /stuk, 
naamkaartjes kunnen voorzien worden aan vaste prijs van 0.4 euro/stuk. 
Routebeschrijvingen gedrukt in kleur zijn beschikbaar aan 0.22 euro /stuk

4. Prijzen
Prijzen zijn geldig vanaf 70 avondgenodigden, dit geld enkel op een zaterdag,
voor alle andere dagen geld dit minimum aantal niet en kan u hiervoor contact
met ons opnemen, zodat wij dit specifiek kunnen bekijken en u verder kunnen
helpen. Onze prijzen zijn vaste prijzen, zij veranderen niet meer na reservatie
ook al boekt u 1 jaar op voorhand, behoudens overmacht of forse stijgingen 
van bepaalde producten, in dit geval wordt de cliënt gecontacteerd om een 
gelijkwaardig alternatief te voorzien. Voor boekingen op vrijdag wordt een 
korting gegeven. Onze prijzen zijn dienst en BTW inbegrepen. De zaalhuur is in 
de prijzen inbegrepen. Indien u zelf wijn wenst te leveren dan wordt een kurkgeld 
aangerekend van 13.31 euro per fles.

5. Muziek
Tijdens de receptie en het menu voorzien wij aangename achtergrondmuziek. 
Indien u de huisdj neemt dan worden geen kosten aangerekend. In het andere 
geval betaald u 150 euro voor het gebruik van onze bestaande aangepaste 
infrastructuur.(versterkers, boxen, …)
Huis DJ: Deejays (09/346.57.04 / deejays@telenet.be) of naar eigen keuze.

6. Parking
De gratis parking biedt plaats aan ruim 75 wagens, wij zijn niet verantwoordelijk 
voor gebeurlijke ongevallen

7. Menu
Voor genodigden die vegetariër zijn, kinderen of andere uitzonderingen wordt in 
samenspraak een aangepast menu besproken.
Er zijn nog tal van andere mogelijkheden ( vb combinatie’s walking dinner – 
menu enz…) waar wij u informatie en prijs over kunnen geven om uw feestwens 
te kunnen volbrengen.

8. Kamer
Voor het bruidspaar wordt een externe overnachting met ontbijt aangeboden, dit 
is inbegrepen in de prijs.
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