Feestfolder

•
•

•
•

•

Een menu kan enkel ter plaatse besproken worden na afspraak
Er kan steeds een voorkeur gegeven worden qua plaats binnen het restaurant, echter
is dit geen garantie omdat wij rekening moeten houden met optimale
klantenbezetting
Wij vragen voor het hele gezelschap 1 keuze van voor- en hoofdgerecht
Voor al onze maaltijden kunnen wij een alternatief aanbieden voor mensen met een
allergie of intolerantie, vegetariërs, veganisten, diabeten…
Gelieve dit steeds te vermelden, zodat wij de nodige bestellingen kunnen plaatsen en
onze bereidingen kunnen aanpassen
Indien er nog aanpassingen zijn na de bespreking, gebeurt dit enkel via mail

Brasserie Veldzicht

Gesloten:

Koolkerkesteenweg 68

maandag & dinsdag

8340 Oostkerke-Damme

www.veldzicht.be

050/34.51.38

info@veldzicht.be

Receptie volwassenen
1 uur inclusief 4 hapjes € 19 p.p.
1 uur inclusief familieplank € 19 p.p.
1 uur inclusief deluxeplank € 24 p.p.

1.5 uur inclusief 6 hapjes € 24.5 p.p.
1.5 uur inclusief familieplank & 2 hapjes €24.5 p.p.
1.5 uur inclusief deluxeplank & 2 hapjes €29.5 p.p.

2 uur inclusief 8 hapjes € 30 p.p.
2 uur inclusief familieplank & 4 hapjes € 30 p.p.
2 uur inclusief deluxe plank & 4 hapjes € 35 p.p.

Drankenkeuze: cava, mockail, fruitsap, huiswijn, pils en frisdranken

Soepen €6
tomatenroomsoep, tomatensoep met balletjes, broccoliroomsoep, champignonroomsoep, kervelsoep,
bloemkoolsoep…

Voorgerechten €15
Gerookte zalm met avocado crème
Rundscarpaccio met parmezaan en rucola
Slaatje met gebakken scampi’s
Gegratineerd visserspotje met kreeftensausje

Sorbet naar keuze €6
Hoofdgerechten €20
Kalkoenfilet, warme groenten, dragonsaus en aardappelkroketten
Varkenshaasje, zalfje van pastinaak, romanesco, madeirasaus en gratinaardappelen
Melkvarkenkroontje, seizoensgroenten, spek, zilveruitjes, romige poivradesaus, aardappelkroketten
Parelhoenfilet, seizoensgroenten, fine champagne saus, aardappelkroketten
Eendenborst, warme groenten, teriyakisaus, aardappelkroketten
Op vel gebakken zalm met prei, champignons en spek
Pladijsfilet met prei, puree en een mousseline-witte wijnsaus

Formule dranken all-in volwassenen
1 gerecht €12
2 gerechten €17
Huiswijn, water, pils ,frisdranken, koffie of thee

Formule dranken all-in tieners
1 gerecht €8
2 gerechten €12
Water, frisdranken, koffie of thee
All-in formule start na de receptie, eindigt na hoofdgerecht

Warm buffet €35
Vispan, spinazie en witte wijnsaus
OF
vispan, prei en kreeftensaus
&
Varkenshaasje, warme groenten en champignonsaus
OF
parelhoen, warme groenten en fine champagne saus
&
Pasta scampi, groentenmengeling en thaise curry
OF
pasta scampi, groentenmengeling, diabolique saus

Formule dranken all-in volwassenen €17
Huiswijn, water, pils ,frisdranken, koffie of thee

Formule dranken all-in tieners €12
Water, frisdranken, koffie of thee
All-in formule start na de receptie, eindigt na hoofdgerecht

Kindermenu 1-12 jaar
Receptie met kinderplank
--Hoofdgerecht keuze uit:
balletjes in tomatensaus, vol-au-vent, frikandellen, kippennuggets, spaghetti, chipolata
Of idem als volwassenen (halve portie)
--Dessert
Supplement dessertbuffet €5.00
Prijs menu en drank tot aan het dessert:

€28

Nagerechten
Vers gebak

€6

Mini gebak 3 stuks

€8

Ijstaart/ijslam afgewerkt met frambozencoulis en fruit

€ 8.5

Ijstaart/ijslam afgewerkt met chocoladesaus en chocolade

€ 8.5

Supplement foto op taart

€ 10

Dame Blanche

€ 8.5

Crème brûlée

€9

Moelleux chocolade met vanille ijs

€ 10

Dessertbuffet

€ 16

Dessertbuffet inclusief ijstaart

€ 19

Dessertbuffet bestaande uit: crème brûlée, panna cotta, tiramisu, witte chocomousse, bruine
chocomousse, bavarois, vanillepudding, rijstpap,
verse pannenkoekjes, wafels

Reserveringsfiche
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

E-mailadres:

Datum feest:

Uur van aanvang:

Aantal volwassenen:
Aantal tieners:
Aantal kinderen:

Receptie:

0 All-in dranken
0 Drank per fles

Menu:

Allergenen/bijzonderheden:

Voor akkoord, naam en handtekening

Algemene voorwaarden
•

Uw reservatie is pas definitief na het betalen van een voorschot van 25% van de totale som
(Bij overschrijving: vermeld datum en zelfde naam vanop de reservatiefiche)

•

De menu is pas definitief na bespreking ter plaatse en dit na afspraak op woensdag,
donderdag of vrijdag.

•

Ten laatste 1 week voor het feest dient het definitieve aantal medegedeeld te worden via
mail, dit aantal zal worden aangerekend.

•

De klant wordt altijd verantwoordelijk gesteld voor alle schade aangericht door henzelf of
hun genodigden, kinderen vallen onder verantwoordelijkheid van hun ouders

•

Het saldo van de rekening dient betaald te worden de dag van het feest (cash of kaart)

