BROOSEND HOF - GROOT SALON

Vragen of bestellingen? +32 (0)14 70 00 77

Formules

WALKING DINNER

RECEPTIE

Aperitief:

Cava, wijn, looza, pils
3 aperitief hapjes in buffet vorm

Hapjes:

Diner:

5-gangen menu
Aangepaste wijnen, water, frisdrank,
bieren, koffie of thee

Prijs:

60,00 euro per persoon

Gemarineerde zalm met frivool slaatje
Brandade van kabeljauw
Soep
Vlees kroketje met duvel trippel hop
Oosterse stoverij van de varkensrug
Zwarte pens met compotte van appel
Frietjes
Chocoladegebak met vanille ijs

Prijs:

22,00 euro per persoon

Drank:

Drankenpakket (aperitief en drank
gedurende het diner en koffie)

Drank:

Prijs:

30,00 euro per persoon gedurende ongeveer
4 uur. Dranken na de koffie worden apart
verrekend.

Cava, pils, looza, witte en rode wijn, koffie
of thee

Prijs:

22,00 euro per persoon gedurende 4 uur.
Dranken nadien worden apart gerekend en
op de algemene rekening bijgezet. Drank
kan ook per fles aangerekend worden.
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De formules zijn slechts voorbeelden die u helpen een beeld te vormen omtrent inhoud en prijs. Elke formule kan aangepast worden in samenspraak met de Chef.

BROOSEND HOF - GROOT SALON

Vragen of bestellingen? +32 (0)14 70 00 77

Formules

MENU
Prijs menu:

BUFFET
3-gangen :
4-gangen :
5-gangen :

41.50 euro
48,00 euro
56,50 euro

Aperitief (Cava, wijn, looza, pils), wijnen, frisdranken, bieren,
koﬃe en thee tot en met het dessert (geen sterke dranken):
3-gangen:
4-gangen:
5-gangen:
3 hapjes bij het aperitief:

22,00 euro
28,00 euro
32,00 euro
5,00 euro

Drank kan ook per fles en consumptie aangerekend worden.
Dit zijn richtprijzen en ze zullen variëren naargelang de keuze van het product. Prijzen incl. BTW.

Aperitief:

Cava, pils, looza
3 hapjes

Buffet:

Dessert buffet:

Gemarineerde zalm
Waterzooi van kabeljauw
Entrecôte
Kalkoenfilet
Warme groenten
Sla - tomaat
Pastasalade
Aardappelsla
Verschillende groentesalades
Frieten
Sausen

Chocomousse
Rijstepap
Bavarois
Crème brûlée
IJs

Prijs buffet:
Prijs dessert buffet:
Hapjes: 3-stuks:

35,00 euro
8,00 euro
5,00 euro

Aperitief (Cava, looza, pils), wijn, bieren, frisdrank en koffie en
thee (geen sterke drank): 22,00 euro t.e.m. het dessert
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