FEESTBROCHURE
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Communie / Lentefeest
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Inleiding
Deze brochure is ontworpen om u te helpen uw feest zo goed mogelijk
te kunnen organiseren zodat u op de dag zelf enkel maar moet
genieten. Onze menu's zijn zowel voor communie / lentefeesten als
voor alle andere vieringen beschikbaar.
In deze brochure vindt u een waaier aan mogelijkheden om uw gasten
culinair te verwennen met aangepaste drankenforfaits.
Alsook kan u hier ontdekken waar u zich aan kunt verwachten en
welke informatie wij nodig hebben om uw feest tot een “topfeest” te
leiden. Waarover nog lang zal gepraat worden.
Onze keuken- en zaalteam worden geleid door mensen met jarenlange
ervaring en bijgestaan door jonge werkkrachten met een frisse
dynamiek.
De verantwoordelijke voor uw feest stelt zich bij aankomst voor. Aan
de verantwoordelijke voor uw feest kan u gedurende uw feest al uw
vragen kwijt. hij/zij zorgt ervoor dat uw feest in goede banen geleid
wordt.
De praktische aanpak en menukeuze bekijken we graag met u.
Hiervoor maken we graag met u een afspraak, beste momenten zijn op
woensdag-donderdag of vrijdag tussen 14u30 en 17u30

Wij kijken alvast uit naar uw bezoek.

Praktische afspraken
Gebruik van onze zalen en onze binnenspeeltuin worden gratis ter
beschikking gesteld tijdens uw feest.
Bediening en tafeldecoratie zijn inclusief onze prijzen. Menu’s en
naamkaartjes worden door uzelf voorzien.
Indien u extra tafeldecoratie aan uw tafel wenst aan te brengen, kan
u deze op voorhand aan ons bezorgen. Indien u dit zelf wenst aan te
brengen kan dit vanaf 1 uur voor aanvang van uw feest.

menukeuze
Wij vragen u om uw aantal genodigden, menu en gerechtenkeuze 2
weken op voorhand door te geven.
Op de volgende pagina's formuleren wij u enkele voorstellen om een
evenwichtig menu samen te stellen. Garnituren worden aangepast
volgens het seizoen. U kan maximum uit 2 menu's van dezelfde waarde
een keuze maken.
Indien één van uw genodigden bepaalde allergiën of intoleranties
heeft, gelieve ons hiervan op de hoogte te stellen. Zo kunnen wij de
gerechten aanpassen aan hun wensen.

Drankenkeuze
Wat de dranken betreft kan u kiezen voor twee concepten:
-Een forfaitbedrag per persoon. Deze forfaits zijn berekend op
gemiddeld drankverbruik.
-Afrekening van alle dranken volgens verbruik.
Wij garanderen U onze volledige inzet voor het welslagen van uw
feest. Graag tot uw dienst!
Team Gaver 15

Verkrijgbaar tot eind
september 2020

Feestmenu
1

Voorgerechten
Gerookte zalmfilet met gemarineerde venkelsalade

Hoofdgerechten
Kalfs entre-côte met primeurs en krielaardappel

Desserten
Chocolade macaron met rood fruit

€43 p.p

Verkrijgbaar tot eind
september 2020

Feestmenu
11

Voorgerechten
Carpaccio van meloen met Italiaanse gedroogde ham en
rucola

Hoofdgerechten
Zalmfilet met komkommersalade, geitenkaaspuree en
romescosaus

Desserten
Gemarineerde aardbeien met vlierbloesemsiroop
en citroensorbet"
€43 p.p
Dit menu met roomsoep naar keuze suppl.
Dit menu met sorbet naar keuze suppl.

€ 5 p.p.
€ 4 p.p.

Verkrijgbaar tot eind
september 2020

Feestmenu
111

Voorgerechten
Tartaar van jonge haring met fijne boontjes en zure room

Hoofdgerechten
Iberico kroontje met zalf van jonge wortel en gebakken
peultjes

Desserten
Moelleux van gekarameliseerde ananas en
amandel
€48 p.p
Dit menu met roomsoep naar keuze suppl.
Dit menu met sorbet naar keuze suppl.

€ 5 p.p.
€ 4 p.p.

Verkrijgbaar tot eind
september 2020

Feestmenu
1v

Voorgerechten
Carpaccio van coeur de beouf tomaat met lente-paté en
chutney van rode ui

Hoofdgerechten
Zeebaarsfilet met chorizo , jonge spinazie en sjalotten
jus

Desserten
Bretoens citroentaartje met meringue en aardbei

€48 p.p
Dit menu met roomsoep naar keuze suppl.
Dit menu met sorbet naar keuze suppl.

€ 5 p.p.
€ 4 p.p.

Verkrijgbaar tot eind
september 2020

Feestmenu
v

Voorgerecht vis
Vitello tonato met zwarte truffel

Voorgerecht vlees
Bouillabaise met noorzeevis en rouille

Hoofdgerechten
Filet pur met krokante seizoensgroenten en zalf van
zoet aardappel

Desserten
Cheesecake met citrusvruchten en melisse

€55 p.p
Dit menu met roomsoep naar keuze suppl.
Dit menu met sorbet naar keuze suppl.

€ 5 p.p.
€ 4 p.p.

Verkrijgbaar tot eind
september 2020

Feestmenu
v1

Voorgerecht vis
Tartaar van rauwe en gerookte zalm met venkeltzatziki

Voorgerecht vlees
Gerookte eendenborst met granaatappel en groene
appel

Hoofdgerechten
Rog met zuiderse puree van gekonfijte tomaat met
basilicumolie

Desserten
Limoncello-tiramisu

€55 p.p
Dit menu met roomsoep naar keuze suppl.
Dit menu met sorbet naar keuze suppl.

€ 5 p.p.
€ 4 p.p.

Verkrijgbaar tot eind
september 2020

Feestmenu
v11

Voorgerecht vis
Bonito tonijn met lamsoor en zuiderse ratatouille

Voorgerecht vlees
Gazpacho met gerookte paprika en mousse van
geitenkaas

Hoofdgerechten
Lamsfilet met kikkererwtenzalf en krokante groene
groenten

Desserten
Parfait van witte chocolade met gemarineerde
aardbeien
€58p.p
Dit menu met roomsoep naar keuze suppl.
Dit menu met sorbet naar keuze suppl.

€ 5 p.p.
€ 4 p.p.

Verkrijgbaar tot eind
september 2020

Feestmenu
v111

Voorgerecht vis
Zeeduivel carpaccio met granaatappel en guacamolé

Voorgerecht vlees
Geitenkaas in krokant jasje met coppa en
paprikacoullis

Hoofdgerechten
Gebakken coquilles met venkelrisotto en waterkers

Desserten
Frambozentaartje met Griekse yoghurt

€58 p.p
Dit menu met roomsoep naar keuze suppl.
Dit menu met sorbet naar keuze suppl.

€ 5 p.p.
€ 4 p.p.

Supplementen bij
menu's
soepen
€5 p.p

Tomatensoep met balletjes
Aspergeroomsoep
Gazpacho met rode paprika
Courgetteroomsoep

Sorbet
€4 p.p

Citroensorbet
Framboossorbet
Passievruchtensorbet
Groene appelsorbet

Ijslam
€5 p.p

Bij communie/lentefeest kan je ook een traditionele
ijslam verkrijgen : vergeet zeker de naam van de
communicant niet door te geven

Gelieve uit 2 bereidingswijzen van de soepen of
sorbet's per feest te kiezen

Drankenforfaits
Receptieforfait (45min)
• Forfait 1: Cava Mas Geroni Brut en sinaasappelsap
€14 p.p

• Forfait 2:Jean Dumangin Brut 1er CRU Champagne
en sinaasappelsap
€18p.p

Hapjes bij aperitief
2 hapjes per persoon warm+koud
4 hapjes per persoon warm + koud
6 hapjes per persoon warm + koud
Schotel koude groenten goed voor 6 pers.

€3 p.p
€4.5 p.p
€6 p.p
€6,5 p.p

Drankenforfaits
• Forfait 1:
witte wijn Marcel Martin Chardonnay
rode wijn Marcel Martin Merlot
Rosé wijn Marcel Martin Rosato
Water en frisdranken inclusief
€18 p.p
• Forfait 1i:
witte wijn Marcel Martin Chardonnay
rode wijn Marcel Martin Merlot
Rosé wijn Marcel Martin Rosato
Water en frisdranken en lichte bieren inclusief
€20 p.p
• Forfait ii1:
witte wijn Marcel Martin Chardonnay
rode wijn Marcel Martin Merlot
Rosé wijn Marcel Martin Rosato
Water en frisdranken, lichte bieren en
koffie of thee bij dessert inclusief
€22 p.p
Indien er gekozen wordt voor een drankenforfait
geldt dit voor alle genodigden

