- RecepQes - bijeenkomsten - babyborrels - verjaardagdrinks communiefeestjes - koﬃetafels persconferenQes - lente feestjes - pensioen -

***DRANKEN***
1) Bierreceptie:
Augustijn (in receptieformaat = 20cl)
Water plat & bruis
Fruitsap
Coca cola
forfait

1 uur

7,00 €

2 uren

12,00 €

3 uren

16,00 €

4 uren

18,00 €

1 uur

9,00 €

2 uren

14,00 €

3 uren

20,00 €

4 uren

25,00 €

2) Bier- en wijnreceptie:
Wijn wit: Oxfam Sauvignon blanc
Wijn rood: Oxfam Cabernet Sauvignon
Augustijn (in receptieformaat = 20cl)
Water plat & bruis
Fruitsap
Coca cola
forfait
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3) Cavareceptie:
Cava Mvsa
Water plat & bruis
Fruitsap
Coca cola
forfait

Möet & Chandon champagne

1 uur

9,00 €

2 uren

14,00 €

3 uren

20,00 €

4 uren

25,00 €

per fles

46,00 €

4) Dranken avondfeest
Tapbieren
Huiswijnen
Frisdranken

Open bar formule

forfait

1 uur

9,00 €

2 uren

14,00 €

3 uren

20,00 €

4 uren

25,00 €

5) Koffieonthaal
Perculatorkoffie Rombauts (melk, suiker, droge koekjes)
Thee
Water plat & bruis
Fruitsap
forfait
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6) Zelf drank voorzien (polyvalente zaal)
ALLE dranken worden verplicht afgenomen bij de vaste huisbrouwer:
DRANKEN DE FRUYT
Kruisstraat 32, 9930 Zomergem
Tel: 09/372 75 76
Bovenop het bedrag aankoopfactuur betaal je 20% aan de concessiehouder.

Voor dranken die niet via dranken De Fruyt worden aangevoerd
wordt stopgeld of kurkgeld aangerekend op de verbruikte dranken.
De stocktelling gebeurt voor aanvang van de activiteit.

frisdranken

kurkgeld

per liter

1,30 €

bieren

kurkgeld

per liter

1,60 €

wijnen

kurkgeld

per fles

2,40 €

Cava's

kurkgeld

per fles

2,80 €

Champagnes

kurkgeld

per fles

3,60 €

7) Huur materiaal drankbediening (polyvalente zaal)
2 toogelementen met tapinstallatie en spoelbakken

50,00 €

Windowcooler Coca Cola

stuk

15,00 €

Praattafels

stuk

6,00 €

Praattafel overtrekken + wasbeurt

stuk

6,00 €

(enkel bij formule 6) Bij de andere formules is alles in de prijs van de dranken inbegrepen.
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***HAPJES***
Koude hapjes
Rijkelijk belegde hotelbroodjes
Borrelglaasje:

1,15 €
Tonijn op z'n Zuiders

1,35 €

Taboullet met lamsvlees

1,35 €

Vegetarisch met quorn

1,35 €

Haring met appel en zure room

1,35 €

Noordzeegarnaal met advocado

1,60 €

Wildpaté met veenbes

1,25 €

Mozzarella basilicum en olijfje

1,25 €

Zalmmousse

1,25 €

Gerookte Bezembinderham meloen

1,25 €

Spekreepje met pruim

1,25 €

Gedroogde ham Fociabroodje

1,30 €

Mexicaanse wrap met zalm

1,30 €

Garpacio van rund met truffelolie

1,30 €

Tomaat crevette met koriander

1,60 €

Gazpacho:

Glaasje vers gekoelde kruidige tomatensoep

0,90 €

Mini Brochette:

Mozzarella en zongedroogde tomaatjes

1,20 €

Lepeltje:

Minibordje:
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Warme hapjes:
Kommetje soep:

Bloemkoolsoep met blauwe kaas

0,90 €

Vlaams Broccolisoepje

0,90 €

Tomatensoep met garnaal

1,20 €

Pittig gekruid vissoepje

1,20 €

Kipboutje met zoetzure saus

1,25 €

Garnaalkroketje en Noordzeegarnalen

1,25 €

Kaaskroketje met parmezane

1,25 €

Scampi diabolique

1,50 €

Pizza (4 variëteiten)

0,90 €

Geitenkaasje met Meetjeslandse honing

1,35 €

Hamburgerbroodje

1,35 €

Belgische friet met mayonaise of ketchup

1,35 €

Chocolademousse: bruin

1,35 €

Chocolademousse: wit

1,35 €

Rijstpap met bruine suiker

1,35 €

Hoeve-ijsje

bolletje vanille-ijs met jenever

1,35 €

Sorbetje

Perensorbet met Poire Williams

1,35 €

Borrelglaasje:

Minibordje:

Puntzakje:

Zoete hapjes:
Glaasje
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***WALKING DINNER***
Volwaardige gerechtjes die rechtstaand worden geconsumeerd.

Boullabaise
Moussaka
Tongrolletjes
Lamsfilet
Scampi
Steak haché
Maccaroni
Vegetatisch

Rijkelijk gevulde vissoep met gamba

12,00 €

Grieks gerechtje met gehakt en courgettes

9,00 €

Met getommateerd sausje en garnaaltjes

9,00 €

Zuiders gekruid lamsvlees met gratin

9,00 €

Scampibrochette met Thaïs sausje

9,00 €

Americaine met Belgisch frietje en mayonaise

9,00 €

Maccaroni Bakkerei met Bezembinderham

9,00 €

Spirelli, quorn en Arabiata

9,00 €

***DESSERT***
Dessertbuffet:
Assortiment taarten

Bavarois
Biscuit
Chocolade
Fruit

Assortiment gebakjes
Chocolademousse

Bruin en wit

Tiramisu
Koffie en thee inbegrepen
per persoon

16,00 €

Verse fruitsalade

per persoon

3,50 €

Crème brulé

per persoon

3,50 €

Luxe dessertbuffet:
Dessertbuffet zoals boven beschreven plus:
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***BREUGELTAFEL***
Koude gerechten:

Ham
Witte en zwarte pensen
Paté
Droge worst
Kruidenkaas
Camembert
Droge ham
Gehaktbrood
Assortiment wit en bruin brood
Peperkoek

Warme gerechten:

Hutsepot op groetmoeders wijze
Konijn met pruimen
Appelmoes
Witte kool met spekreepjes
Krieken

Desserten:

Rijstpap met bruine suiker
Vlaai
per persoon

25,00 €

***ONTBIJTBUFFET***
Fruitsap
Assortiment bruin-, wit- en rozijnenbrood
Koffiekoeken
Jonge kaas
Bezembinderham
Salami
Konfituur, choco, boter
Hard gekookt ei
Koffie en thee
per persoon

12,00 €

supplement glas cava Mvsa

3,00 €

Supplement gerookte zalm met verse ui

3,00 €

Supplement vers fruit en yoghourt
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***KOFFIETAFEL***
Perculatorkoffie Rombauts (melk, suiker, droge koekjes)
Thee
Assortiment pistolets
Assortiment beleg (kaas, ham, 2 salades)
Koffiekoeken
per persoon
supplement gerookte zalm met verse ui

12,50 €
3,00 €

***KINDERFORMULES***
(bij privéfeestjes met minimum 10 kinderen)
Drankencorner zelfbediening: Water plat & bruis
Coca cola
Cola Light
Fanta
Sprite
Fruitsap
per kind/uur

Snoepcorner zelfbediening:

assortiment snoep en droge koekjes
per kind/uur

ijsjes:

2,00 €

2,00 €

cornetto vanille

1,80 €

cornetto chocolade

1,80 €

cornetto aardbei

1,80 €

callipo racket

1,50 €

Huur springkasteel kan door ons worden verzorgd.
Professionele ontvangst, tafelanimatie, speciale acts kunnen eveneens geboekt worden.
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***OOK BESPREEKBAAR***
BARBECUE'S
GROEPSONTBIJT
TUSSENSTOP VOOR GROEPEN
PERSVOORSTELLINGEN
CD VOORSTELLINGEN
(BROOD)MAALTIJDEN VOOR GROEPEN
VIP-ARANGEMENTEN

Voor groepen vanaf 25 personen maken wij graag tijd vrij
om ook tijdens onze sluitingsuren uw activiteit te verzorgen.

Om een vlotte voorbereiding te kunnen garanderen vragen
wij om ons het aantal deelnemers ten laatste vijf dagen voor
aanvang te bevestigen.

Ieder feest is anders. Informeer ons over uw wensen
en wij zoeken, samen met u, naar de beste formule.
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