Babyborrel
“klein wonder” | 25
Verwelkoming - duurtijd +- 30min.
Verwelkoming met glas cava, huiswijn wit/rood of fruitsap

Vervolgens receptie - duurtijd +- 1u30
5 hapjes naar wens inclusief , maak een keuze uit volgend overzicht.
Koude hapjes
• Wrap van zalm met appel en zure room
• Pasta slaatje met chorizo, kerstomaat
• Canneloni van tonijn, olijventapenade
• Mousse van Breydelham, krokantje
• Brochetje van Gandaham, meloen, porto
Warme hapjes
• Wortelcrème met snippers van gerookte eendenborst
• Scampi Thaise curry
• Gefrituurde tongscharreepjes met verse tartaar
• Mix van kaas -en garnaalkroketjes
• Mix van kippenboutjes en mini loempia’s
Extra’s
• Extra hapje

| +3/st

• Tipzakje met frieten en mayonaise | +2,8/st
• Mini sandwiches | +1,9/st

Dranken
• ½ fles Cava of huiswijn/pp inbegrepen.
• Of ter vervanging 3 consumpties/pp: bieren, sterke bieren, frisdranken
• Alle andere dranken buiten deze formule worden gerekend volgens verbruik
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“klein wonder” voor kids | 12,5 (6-12j) | 10 (-6j)
• Kindercocktail bij ontvangst
• Mini pizza’s en duo van gefrituurde hapjes
• 2 frisdranken
• Kinderijsje

Mogelijke aanvullingen - duurtijd +1u (zaal en bediening incl)
De formule ‘Klein wonder’ kan u naar wens uitbreiden met afsluiter naar keuze.
Broodjes | 9,5
• Assortiment belegde minisandwiches met garnituur
• Vergezeld van koffie en thee buffet
Ijstaart

| 10,5

• Artisanale ijstaart met smaken naar keuze al dan niet gepersonaliseerd
• Vergezeld van koffie en thee buffet
Dessertbuffet | 16,5
• Standaard dessertbuffet, zie details volgende pagina
• Vergezeld van koffie/thee buffet
Luxe dessertbuffet Dorp 49 | 18,5
• Dessertbuffet Dorp 49, zie details volgende pagina.
• Vergezeld van koffie/ thee buffet

TIP! Deze gelegenheid leent zich ook perfect voor een dessertbuffet.

Prijs
• Volwassenen | formule klein wonder + eventuele gekozen aanvulling
• Kinderen vanaf 6 tem 12j | halve prijs
• Kinderen -6j | 10
Voorwaarden
Vanaf minimum 25 volwassenen, zaal en bediening 3u incl.
Algemene voorwaarden steeds volgens de huidige feestzaalbrochure en na afspraak.
Heeft u nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren, wij helpen u graag verder!
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