Communie

Lentefeest
Graag verzorgen wij in de lentemaanden april, mei, juni het communie‐ lentefeest van uw kind.
Indien gewenst kunt u een speelhoek voor de kinderen in de zaal installeren. Bij mooi weer kunnen de kinderen in de bin‐
nentuin van de feestzaal spelen.
Alle formules zijn uiteraard mogelijk.

Enkele sugges es

Recep e met broodjesbuﬀet en ijslam

28 € per pers

Recep e:

Ontvangst van de gasten met een glaasje bubbels en fruitsap
Tapas en groententapasborden op de verschillende staantafels.

Broodjesbuﬀet :

7 belegde mini sandwiches per persoon met groenten en gemengd beleg
Kaas, ham, prepare, kipsalade, kipcurry, eiersalade, varkensgebraad, vleessalade
en tonijnsalade

Ijslam
Drank:

Wi e en rode wijn
Bier: Pils, Witbier, Adriaen Brouwer, Kriek, Ename, Sint Canarus, Po eloerke, Johannes
Frisdranken: plat en spuit water, Coca cola, Coca cola light, limonade, Ice Tea, Tonic
Koﬃe, deca koﬃe of thee

Tijdsduur :

3 uur

14 € voor kinderen tussen 6 en 12 jaar
8 € voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar

Met dessertbuﬀet (+ 5 € per pers.):

Uitbreiding:

Crème brulée met boerenjongens
Appelgebak
Verse fruitsla
Twee soorten schepijs
Bavarois van aardbei
Bavarois van passievrucht
Rijstpap met bruine suiker
Duo van chocolademousse
Twee soorten sorbet
Longeur van Tiramisu, javanais en misérable

Chocoladefontein met aangepaste garnituur
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Buﬀe ormule

45 € per pers

Recep e:

Ontvangst van de gasten met een glaasje bubbels en fruitsap
vergezeld van een waaier hapjes. Duur: 1,5 uur

Hoofdgerechtenbuﬀet:

Trio van pasta met scampi, pesto en tomaat
Op vel gebakken snoekbaars op een bedje van wokgroenten
Varkenshaasje in combina e met mosterdsaus
Pikkante aardappelpartjes en gra n
Uitgebreide saladbar met groenten, warme en koude sausjes, brood en boter

Ijslam
Drank:

Wi e en rode wijn
Bier: Pils, Witbier, Adriaen Brouwer, Kriek, Ename, Sint Canarus, Po eloerke, Johannes
Frisdranken: plat en spuit water, Coca cola, Coca cola light, limonade, Ice Tea, Tonic
Koﬃe, deca koﬃe of thee tot aan het dessert.

25 € voor kinderen tussen 6 en 12 jaar
14 € voor kinderen tot en met 5 jaar
Met dessertbuﬀet (+ 5 € per pers.):

Uitbreiding:

Chocoladefontein met aangepaste garnituur

Dinerformule
Recep e:

Crème brulée met boerenjongens
Appelgebak
Verse fruitsla
Twee soorten schepijs
Bavarois van aardbei
Bavarois van passievrucht
Rijstpap met bruine suiker
Duo van chocolademousse
Twee soorten sorbet
Longeur van Tiramisu, javanais en misérable
2,50 € per persoon

50 € per pers
Ontvangst van de gasten met een glaasje bubbels en fruitsap
vergezeld van een waaier hapjes. Duur: 1,5 uur

Diner:

Huisbereide pastei met een slaatje van Brussels lof en chorizo, afgewerkt met gepo e Chinese
vermicelli, confit van gedroogde perzik en een sausje van modena‐ azijn.
***
Vissoepje met toast en rouille
***
Kalkoenfilet of varkenshaasje, seizoensgroenten, verse kroketjes en een roomsausje met kampernoelie
***
Ijslam en koﬃe met huisbereide snoepjes

Drank:

Wi e en rode wijn
Bier: Pils, Witbier, Adriaen Brouwer, Kriek, Ename, Sint Canarus, Po eloerke, Johannes
Frisdranken: plat en spuit water, Coca cola, Coca cola light, limonade, Ice Tea, Tonic
Koﬃe, deca koﬃe of thee tot aan het dessert.

30 € voor kinderen tussen 6 en 12 jaar
15 € voor kinderen tot en met 5 jaar
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