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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.
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 twee
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
februari 2020

Feestmenu
1

Voorgerechten
Kroketje van witloof en ham met
crème van blauwe kaas

Hoofdgerechten
Iberico kroontje met groenten uit grootmoeders tijd
en black-well saus

Desserten
Poire Belle Hélène

€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
februari 2020

Feestmenu
11

Voorgerechten
Duo van wildpaté met kramiek toast en
vruchtenconfituur

Hoofdgerechten
Brandade van kabeljauw met gesmoord witloof en jus
van garnaal

Desserten
Millefeuille van chocolade met mokka "L'opera"

€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
februari 2020

Feestmenu
111

Voorgerechten
Pladijsfilet met persillade van oudbrugge kaas en gewokte
spitskool met soja

Hoofdgerechten
Ossenhaas met sjalot in rode wijn en pont neuf
aardappel

Desserten
Tarte Tatin met frangipane

€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
februari 2020

Feestmenu
1v

Voorgerechten
Traaggegaard buikspek met pompoenrisotto en beukenzwam

Hoofdgerechten
Zalmfilet met pastinaakzalf en boschampignons met
truffel

Desserten
Brownie met pindakaas, gezouten karamel en
crème anglaise
€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
februari 2020

Feestmenu
v

Voorgerecht vis
Gebakken coquilles knolselderzalf en gebakken
schorseneer

Voorgerecht vlees
Oosterse carpaccio van ossenhaas met gember, soja
en radijs

Hoofdgerechten
Parelhoenrollade met winterknolletjes en truffeljus

Desserten
Cheesecake met amarena kers

€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
februari 2020

Feestmenu
v1

Voorgerecht vis
Gerookte zalm bon-bon met geitenkaas en avocado

Voorgerecht vlees
Tarte tatin van witloof met zwarte pens en
gebakken appel

Hoofdgerechten
Rog met kruim van kappertjes en aardappelpuree met
pickles

Desserten
Speculoosparfait met gemarineerde peer

€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
februari 2020

Feestmenu
v11

Voorgerecht vis
Carpaccio van hertenfilet met waldorfsalade en
blauwe kaas

Voorgerecht vlees
Warm gerookte zalmfilet met zachte kruiden en
geitenkaasmousseline

Hoofdgerechten
Gevulde kwartel met foie gras, spruitjes met spek en
jus van oude port

Desserten
Baba au rhum met traaggegaarde banaan en
rozijnen
€58 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
februari 2020

Feestmenu
v111

Voorgerecht vis
Gerookte paling met tartaar van rode biet, appel en
mierikswortelzalf

Voorgerecht vlees
Kroketje van kalfszwezerik met chartreuse van
witloof en oesterzwam

Hoofdgerechten
Kabeljauwhaas met groene asperges, sinaasappel en
safraanmousseline

Desserten
Mirabeau met abrikoos en pistache

€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
Roomsoepen
€5 p.p

Tomatenroomsoep met balletjes
Witloofroomsoep
Pompoenroomsoep
Boschampignonroomsoep

Sorbet
€4 p.p
Citroensorbet
Framboossorbet
Passievruchtensorbet
Groene appelsorbet

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
of frisdranken en lichte bieren
€14 p.p

• Forfait 2:Jean Dumangin Brut 1er CRU Champagne
en sinaasappelsap of frisdranken en lichte bieren
€18 p.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 ii:
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 1ii:
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

