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Feestbrochure 2016 - 2017.
Alle prijzen dienst en btw inbegrepen

Beste klant,

Wij zijn zeer verheugd dat wij u onze brochure 2016 - 2017 kunnen aanbieden. 

Bij ons ontvangt u uw genodigden in een aangename en warm ingerichte feestzaal. De ideale plek voor een jubileum, 
huwelijksfeest, verjaardagsfeest, communie, babyborrel of personeelsfeest.

Van de organisatie tot het snijden van de taart en van de bediening tot de opkuis: u wordt op uw wenken bediend.

Wij hopen dat u uw keuze kan maken, doch onze voorstellen zijn slechts een leidraad. Alles kan aangepast worden 
aan uw persoonlijke wensen. 

Kom gerust langs om een kijkje te nemen en ontdek met eigen ogen dat we de perfecte locatie voor uw feest 
hebben. U wordt warm ontvangen met een kopje koffie of een drankje. We maken kennis, bekijken samen de 
feestzaal en bespreken wat we voor u kunnen doen om er een geslaagd feest van te maken. 

Maak alvast een afspraak en bel 03 314 15 12

Veel keuzeplezier gewenst,

Gert Kerstens
Feestzaal den Bakker
info@denbakker.be
Tel. : 03 314 15 12
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Praktische richtlijnen bij uw boeking
U vindt hier een aantal belangrijke afspraken om rekening mee te houden. De volledige algemene voorwaarden kan u 
lezen op het einde van de brochure. 

1. Datumaanvraag 
Voor een datum kan u telefonisch, via e-mail of de kalender op www.denbakker.be  informeren. Voor de toelichting 
van onze informatiebrochure is een persoonlijk bezoek wenselijk. Hiervoor maakt u best vooraf een afspraak om 
misverstanden te vermijden. 
 
2. Bevestiging 
De bevestiging van de datum kan telefonisch of via e-mail gebeuren. U bezorgt ons dan uw volledige 
contactgegevens. 
 
3. Huurcontract en eerste voorschot
Deze wordt u in tweevoud bezorgd met de vraag om : 
o Één exemplaar ondertekend terug te bezorgen 
o Het voorschot ‘huur feestzaal’ ter plaatse of via overschrijving te betalen op rekeningnummer  
IBAN : BE 84 2300 1066 4259  BIC :  GEBA BE BB
Wanneer aan deze 2 voorwaarden is voldaan is uw reservatie definitief. 

4. Dagprogramma en menubespreking 
De definitieve afspraken mbt uw feest worden maximaal 3 weken voor de feest gemaakt. Er wordt met u een 
afspraak gemaakt.  Afspraken vinden enkel plaats op woensdagen (tussen  9 u en 23 u).

5. Definitieve aantal + tafelschikking 
Het aantal gasten dient 3 weken op voorhand meegedeeld te worden. Afboekingen kunnen tot uiterlijk 3 dagen voor 
het feest. 
Daarna kunnen wij helaas geen annulaties meer aanvaarden. Dit aantal zal minimaal worden gefactureerd ongeacht 
het aantal aanwezigen op het feest. 
De definitieve tafelschikking moet ons uiterlijk 2 dagen voor uw feestdatum worden bezorgd. 

6.  Overige voorschotten en eindfactuur
Na de menubespreking (een 3-tal weken op voorhand) krijgt u het  voorschotfactuur pro rata van 70% van 
het totaalbedrag mee.  Dit bedrag kan u contant of via bancontact ter plaatse betalen. U mag dit bedrag ook 
overschrijven. Ten laatste 4 dagen voor aanvang van uw feest moet dit betaald te zijn. Bij wanbetaling van de 
voorschotten zien wij ons genoodzaakt uw feest af te gelasten. De eindfactuur is betaalbaar binnen 14 dagen na 
ontvangst.

7.  Sluitingsuur
De huisregel van toepassing is: wanneer de muziek stopt ( u bepaalt dit zelf) is het einde van het feest ( met een 
maximumduur tot 4.30 u). Nadien worden er GEEN dranken meer geschonken.
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VRIJE DATUMS:    u kan kijken op www.denbakker.be onder ‘kalender’ naar vrije datums

HUURPRIJS VAN DE ZAAL :  vrijdag 240 euro, zaterdag 320 euro, zondag 200 euro

Inclusief :
* klaarzetten van de zaal
* opkuis van de zaal
* alle materialen, borden en bestekken
* tafels met linnen
* partytafels met tafelrok
* barkrukken voor de partytafels¨
* bloemen en theelichtjes
* stoelhoezen voor de eretafel
* eigen parking voor 50 wagens
* U wenst stoelhoezen voor ALLE gasten? ; 6 euro/stoelhoes
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Drankensysteem à la carte - menu - buffet

U kiest uit onderstaande 2 systemen. U kent zelf het best de gasten die u uitnodigt ( grote/kleine drinkers, ouder 
publiek,…) zodat u kiest voor het systeem dat het best bij uw feest past.

1. U BETAALT  PER CONSUMPTIE      
De consumpties worden afgerekend volgens de prijslijst onderaan
De bediening van de dranken wordt gerekend aan 22 euro per kelner per uur (1 kelner per 40 gasten). 

2. U KIEST VOOR EEN VASTE PRIJS VOOR DRANKEN TIJDENS HET DINER
All-in prijs vanaf het aperitief tot en met de koffie.
€ 16 per persoon

In deze prijs zit inbegrepen: alle consumpties vanaf het aperitief tot en met de koffie bij het dessert. 
• ontvangst met cava en fruitsap
• water en frisdrank op tafel
• onbeperkt witte en rode huiswijnen
• koffie of thee bij het dessert
• bediening en btw
Nota: de maximale duurtijd is 4,5 uren. 

Na de maaltijd kiest u uit onderstaand drankensysteem :
• + € 11 euro per persoon onbeperkt drinken gedurende de volgende 3 uren (bediening inbegrepen)
• + € 3.50 euro per persoon per begonnen extra uur (het aantal nog aanwezige personen worden geteld) 

(bediening inbegrepen)                                                                                                         
OF
U betaalt de dranken (na de koffie) per consumptie tot het einde van het feest. De dranken worden afgerekend 
volgens de prijslijst hieronder.
Bediening van de dranken wordt gerekend aan 22 euro/uur/kelner;  
Nadien krijgt u gedetailleerd overzicht van de dranken.

coca cola 1 liter  ..................... 5,80
cola light  .................................. 1,50
fanta 1 liter  .............................. 5,80
limonade wit 1 liter  .............. 5,50
water blauw 1 liter  ................ 5,50
water rood 1 liter  .................. 5,50 
ice tea  ....................................... 1,50
tonic  .......................................... 1,50
bitter lemon  ........................... 1,50 
looza appelsien  ..................... 1,50
pils  ............................................. 1,70

pils alcoholvrij  ....................... 1,70
carlsberg  ................................. 1,90
kriek Mystic  ............................ 1,80
de Koninck  .............................. 1,70
trappist trippel Westmalle  2,40
trappist Westmalle  .............. 2,20 
duvel  ......................................... 2,40
hoegaarden  ............................ 1,70
leffe blond  ............................... 2,20
leffe bruin  ................................ 2,20
palm  .......................................... 1,70

rode wijn per fles  ................. 16,50
witte wijn per fles  ................ 16,50
rosé wijn per fles  .................. 16,50
zoete witte wijn per fles  .... 16,50

koffie  ......................................... 1,50
thee  ........................................... 1,50

APERITIEF:
cava ............................................ 15,00
fruitsap 1 liter .......................... 4,90

DRANKENSYSTEMEN
Geldig bij een keuze van een maaltijd, buffet of bbq (dranksystemen voor een trouwfuif, drinkavond en

verjaardag vindt u telkens onderaan de voorgestelde menu’s)

PRIJSLIJST DRANKEN PER CONSUMPTIE
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Bijkomende mogelijkheden
• assortiment van zoete mini dessertjes in handig formaat € 1,60
• aperitiefgroentjes met dips  € 1,80
• chips en borrelnootjes € 0,90
• knabbelschotel ( salami - kaas - olijven - grissini - dips ) € 2,50

Drankensysteem na duurtijd receptie
Consumpties na de receptie worden afgerekend volgens de prijslijst op blz.7 met de bediening à 22 euro/uur/kelner

Receptie

Cava en fruitsap
alle frisdranken, waters en huiswijnen

lichte en zware bieren
chips en nootjes op tafel

koffie en thee
chefs’ selectie van 2 koude en 2 warme hapjes  

Cava en fruitsap
alle frisdranken , waters en huiswijnen

lichte en zware bieren
koffie en thee

chips en borrelnootjes 
chefs’ selectie van 3 koude en 3 warme hapjes 

Cava en fruitsap
alle frisdranken, waters en huiswijnen

alle bieren
koffie of thee

chips en borrelnootjes 
chefs’ selectie van 2 koude en 2 warme hapjes 

1 koud mini gerechtje  
1 warm mini gerechtje 

ALL-IN 

PREMIUM
€ 10,90 | pp

duurtijd: 1 uur

ALL-IN 

PRESTIGE
€ 17,90 | pp

duurtijd: 2 uren

ALL-IN 

VIP
€ 21,90 | pp

duurtijd: 2 uren

Receptie met een duurtijd van 1 of 2 uren.
Bediening inbegrepen.
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ONTBIJTBUFFET ALS STARTER
Ovenverse broodjeskorf

 (croissants, diverse broodjes, pistolets,  
sandwiches, piccolo, ...)

Assortiment van mini koffiekoekjes
Fijne klassieke belegschotels

Assortiment verse huisgemaakte salades 
(o.a. tonijn, krab, kip-curry, kip hawai,  

vleessalade, etc. ) 
Frisse saladbar

Roerei met spek
Frikandellen met krieken

AANSLUITEND HEERLIJKE SOEP OP HET BUFFET
Soep naar keuze van de chef

GEVOLGD DOOR EEN LEKKER WARM BUFFET
Varkenshaasje met champignonsaus

Zalmfilet met dillebotersaus
Warme groentewaaier

Kroketten en gratinaardappelen

EN EEN BORD VOL  ZOETIGHEDEN ALS  
AFSLUITER  

 ‘Kleine parade’ aan tafel bediend , dat zijn deze 4 
lekkere mini dessertjes mooi gepresenteerd op bord:  

chocomousse 
+

tiramisu met speculaas 
+

vanilleroomijs
+

slagroomgebakje met fruit

DRANKEN
Ontvangst met cava en vers fruitsap 

gedurende een half uur.
Koffie, thee, frisdranken, alle bieren, 

witte en rode huiswijnen.
Tafellinnen en servetten. 
Bloemen en theelichtjes.

All-in Brunch

Drankensysteem na duurtijd brunch

ONTBIJTBUFFET ALS STARTER
Ovenverse broodjeskorf 

(diverse broodsoorten, pistolets,  
sandwiches, piccolo, ...)

Assortiment van mini koffiekoekjes
Fijne klassieke belegschotels

Assortiment verse huisgemaakte salades  
(o.a. tonijn, krab, kip-curry, kip hawai,  

vleessalade, etc. ) 
Lekkere yoghurts

Beenham in de klem
Gerookte zalm

Mini tomaat garnaal
Frisse saladbar

 Roerei met speksnippers
  Gegrilde ontbijtworstjes
  Frikandellen met krieken

AANSLUITEND HEERLIJKE SOEP OP HET BUFFET
Soep naar keuze van de chef

GEVOLGD DOOR EEN LEKKER WARM BUFFET
Varkenshaasje met champignonsaus

Scampi in zachte curry
Warme seizoensgroenten

Kroketten en gratinaardappelen

DESSERT  
Een lekker en uitgebreid dessertenbuffet bestaande 

uit o.a. : diverse huisgemaakte taarten, gebakjes, 
chocomousse, tiramisu, bavarois, rijstpap,  roomijs, 
geflambeerde flensjes, chocoladefontein, ... en een 

supertoffe openingsshow van het buffet. 

DRANKEN
Ontvangst met cava en vers fruitsap 

gedurende een half uur.
Koffie, thee, frisdranken, alle bieren, 

witte en rode huiswijnen.
Tafellinnen en servetten. 
Bloemen en theelichtjes.

• Na de  brunch ( duurtijd 4 uren) kan u uiteraard gezellig blijven napraten 
De consumpties worden vanaf het 5de uur afgerekend volgens de prijslijst op blz 7 met de bediening à 22 euro/
uur/kelner.

Vanaf 50 volwassenen - duurtijd brunch : 4 uren.

Verder inbegrepen tijdens deze 4 uren :

Brunch 

PREMIUM
€ 46 | pp

Brunch 

PRESTIGE
€ 56 | pp
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Chips en nootjes
Mini tomaat garnaal 

Bruschetta met salami en pesto
Fantasietje van gerookte zalm en speksnippers

Kipspiesje met noedels uit de wok   
Tasje soep naar het seizoen

Kleine croque monsieur, leuk gepresenteerd
Puntzak friet met mayo

Assortiment mini gebakjes

Chips en nootjes
Parmaham met meloen en honingmosterddip

Tasje soep naar het seizoen
Glaasje mini garnaalcocktail 

Scampi in een zachte currysaus met pasta 
Rundsbrochetje met béarnaise

Gerookte eendeborst met mangochutney
Puntzak friet met mayo

Zoete mini glaasjes én gebakjes

Chips en nootjes
Mini garnaalcocktail 

Assortiment warme tapas 
Frisse verrassing v/d chef

Tongrolletje met zalm en dillesaus
Rundscarpaccio in een glaasje

Nobashi scampi in lekkere curry en pasta
Heerlijk tasje soep naar het seizoen 

Trendy mini cheeseburger
Puntzak friet met mayo 

Zoete mini glaasjes én gebakjes

€ 19,80 | pp
vanaf 40 volwassenen

duurtijd van 2 uren

€ 24,80 | pp 
vanaf 40 volwassenen

duurtijd van 2 uren            

Hapjespakket

€ 16,80 | pp    
vanaf 40 volwassenen

duurtijd 2 uren

Keuze drankensysteem
1. U betaalt de dranken per consumptie afgerekend volgens de prijslijst op blz. 7 met bediening à 22 euro/per uur/

per kelner 
2. U kiest voor een forfait van 23 euro/pp gedurende 6 uren onbeperkt drinken ( bediening inclusief)  => per 

bijkomende uur : + 3,50 euro pp of u kiest verder af te rekenen per consumptie volgens de prijslijst op blz. 7 met 
bediening à 22 euro/per uur/per kelner

Tip!  All-in formule vanaf 39,80 euro|pp. Voor details zie “all-in hapjespakket” op de volgende blz. 

Hapjespakket

PREMIUM

Hapjespakket

PRESTIGE

Hapjespakket

VIP
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wat gaat dit mij kosten?
39,80 euro pp

wat eten we?
een 2 uur durende receptie bestaande uit:
• mini tomaat garnaal
• bruschetta met salami en pesto
• fantasietje van gerookte zalm en speksnippers
• kipspiesje met noedels uit de wok
• tasje soep naar keuze van de chef
• kleine croque monsieur
• puntzak friet met mayo
• dessert : assortiment van mini gebakjes

wat drinken we?
u drinkt onbeperkt gedurende 6 uren :
• ontvangst met aperitief ( cava & fruitsap) 
• alle lichte en zware bieren – alle frisdranken – wit en rode huiswijnen – koffie 

en thee

en verder inbegrepen ?
• chips en nootjes op de tafels
• een combinatie van zittafels en partytafels 
• moderne stijlvolle ronde barkrukken
• alle bediening 
• tafels met linnen (partytafels met tafelrok)
• bloemen en theelichtjes

niet inbegrepen 
• DJ
• dranken na 6 uren : worden afgerekend volgens de prijslijst op blz 7. met 

bediening aan 22 euro/uur/kelner of u kiest voor een forfait van 3.50 euro per 
uur pp.

• huur van de zaal

All-in hapjespakket

ALL-IN MET 
HAPJESPAKKET

€ 39,80 | pp
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Keuze drankensysteem
1. U betaalt de dranken per consumptie afgerekend volgens de prijslijst op blz. 7 met bediening à 22 euro/per uur/

per kelner 
2. U kiest voor een forfait van 23 euro/pp gedurende 6 uren onbeperkt drinken ( bediening inclusief)  => per 

bijkomende uur : + 3,50 euro pp of u kiest verder af te rekenen per consumptie volgens de prijslijst op blz. 7 met 
bediening à 22 euro/per uur/per kelner

Tip!  All-in formule vanaf 38,80 euro|pp. Voor details zie “all-in frietbuffet” op de volgende blz. 

Frietbuffet

Frieten
Curryworsten

Saté
Stoofvlees

Vidée
mayo - cocktail - ketchup - tartaar

sla - tomaat - worteltjes - komkommer - eitjes  - uisnippers

Frieten
Curryworsten

Saté
Vidée

Goulash
mayo - cocktail - ketchup - tartaar

sla - tomaat - worteltjes - komkommer - eitjes  - uisnippers

DESSERT  
Een assortiment van verpakte handijsjes, 1 per persoon:

cornetto - magnum - dame blanche - ... 

Vanaf 40 volwassenen - duurtijd max. 2 uren – naar believen.

Frietbuffet

PREMIUM
€ 14,90 | pp

Frietbuffet 

PRESTIGE
€ 18,90 | pp



| 13 | Feestzaal Den Bakker | Bochtenstraat 2, 2310 Rijkevorsel | 03 314 15 12  | www.denbakker.be | info@denbakker.be  

wat gaat dit mij kosten?
38,80  euro pp all-in

wat eten we?
• Frieten
• Stoofvlees & vidée
• Saté & curryworsten
• Mayonaise – tartaar –ketchup – cocktail
• Sla – tomaat – worteltjes – komkommer – eitjes – uisnippers

wat drinken we?
u drinkt onbeperkt gedurende 6 uren :
• ontvangst met aperitief (cava & fruitsap) 
• alle lichte en zware bieren – alle frisdranken – wit en rode huiswijnen – koffie 

en thee

en verder inbegrepen ?
• chips en nootjes op de tafels
• een combinatie van zittafels en partytafels 
• moderne stijlvolle ronde barkrukken
• alle bediening 
• tafels met linnen (partytafels met tafelrok)
• bloemen en theelichtjes

niet inbegrepen 

• DJ
• dranken na 6 uren : worden afgerekend volgens de prijslijst op blz 7. met 

bediening aan 22 euro/uur/kelner of u kiest voor een forfait van 3.50 euro per 
uur pp.

• huur van de zaal

All-infrietpakket

ALL-IN MET 
FRIETBUFFET

€ 38,80 | pp
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Babyborrel

Keuze drankensysteem
 
U betaalt de dranken per consumptie afgerekend 
volgens de prijslijst op blz.7. met bediening à 22 euro/per 
uur/per kelner 

Extra
• springkasteel : 80 euro

Bijkomende mogelijkheden
• puntzak friet met mayo : 2,50 euro|stuk
• assortiment handijsjes : 2 euro|stuk 

cornetto, magnum, cup dame blanche, ...
• kinderijsje assortiment :  1,50 euro|stuk
• dame blanche met 2 bollen in ijsbeker :                  

2,60 euro |stuk

chips en borrelnootjes  op de tafels 
assortiment frituursnacks naar believen

2 hapjes van de chef
assortiment mini bladerdeeghapjes

chips en borrelnootjes op de tafels
assortiment frituursnacks naar believen

3 hapjes van de chef
bruschetta met salami en pesto

chips en borrelnootjes op de tafels  
dipgroentjes op de tafels

assortiment frituursnacks naar believen
puntzak friet met mayo 1|pp

luxe koud hapje 1|pp
heerlijk tasje soep 1|pp

bruchetta met salami & pesto 1|pp
diverse bladerdeeghapjes

afsluitend een mini roomgebakje 1|pp

BABYBORREL 

PREMIUM
€ 7,90 | pp

BABYBORREL

PRESTIGE
€ 9,90 | pp

BABYBORREL

VIP
€ 11,90 | pp

Opgelet, voor dit pakket 
is een duurtijd van 
4 uren aanbevolen 

Bv. van 14:00u tot 18:00u

Onbeperkt hapjes gedurende max. 3 uren.
Kinderen van 5 tot 12 jaar -50%
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Babyborrel All-in pakket

Niet inbegrepen
• huurprijs van de zaal
• dranken na duurtijd 3,50 uren

1.    Per extra uur drankenforfait : + 3,50 euro/pp ( bediening inbegrepen)
2.   Of u kiest ervoor om de dranken af te rekenen per consumptie volgens de prijslijst op blz. 7 met bediening 
à 22 euro/ uur/kelner

Bijkomende mogelijkheden.
• kinderanimatie : grime
• ballonnenclown
• goochelaar
• ijsjeskraam
• ...

WAT EET U ?
onbeperkt deze hapjes gedurende een duurtijd max. 3 uren

chips en borrelnootjes op de tafels
Assortiment frituursnacks naar believen

2 hapjes van de chef
assortiment mini bladerdeeghapjes

WAT DRINKT U?
onbeperkt drinken: alle frisdranken, alle bieren, 

huiswijnen, koffie en thee 
gedurende 3,50 uren

EN VERDER INBEGREPEN?
alle bediening

springkasteel ( weersonafhankelijk, kan binnen of buiten)
partytafels met moderne ronde barkrukken, zittafels met linnen

tafeldecoratie 

BABYBORREL 

ALL-IN PAKKET
€ 22,30 | pp

Kinderen van 5 tot 12 jaar aan 8 euro/kind
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Babyborrel Broodjesbuffet

Bediening inbegrepen 
(opstellen - aanvullen - afruim) Max. 2 uren 

MINI SANDWICHES 1,30 €/STUK 
Zachte mini sandwiches belegd met lekkere salades. 

Bv. préparé, kaas, ham, mini smos en nog meer lekkers. Verzorgd 
gepresenteerd met groentjes - tuinkers - scheuten etc.. 

FEESTBROODJES 1,60 €/STUK 
Krokante witte en bruine broodjes, waldkorn, keizerbroodjes, wraps, 

foccacia, ciabatta’s, sandwiches, italiaanse bol etc. belegd met lekkere 
luxe salades en garnituren.

Bv. préparé, kaas, ham, rucola met gerookte ham en honingmosterd, 
gebraad, rosbief, gerookte zalm & kruidenkaas, pesto/mozzarella & 

gedroogde tomaat, mini smoskes....

Wil je graag je broodjes in ‘verrassingsbroden’ presenteren? 
11 euro per verrassingsbrood (45 broodjes/brood)

BROODJESBUFFET

OPTIES 
 Aperitiefgroentjes met dips  1,80 euro per persoon .........................................................................................................  
 Chips en borrelnootjes  0,80 euro per persoon..................................................................................................................
 Knabbelschotel (salami - kaas - olijven - grissini - dips)  2,50 euro per persoon..................................................
 Puntzak friet met mayo  2,50 euro per stuk ........................................................................................................................
 Assortiment  hand ijsjes (cornetto, magnum, cup dame blanche)  2 euro per stuk ............................................
 Kinderijsje assortiment  1,50 euro per stuk ..........................................................................................................................
 Potje dame blanche met 2 bollen  2,60 euro per stuk ....................................................................................................
 Pannenkoek met suiker (enkel kinderen)  2 euro...............................................................................................................

3 luxe feestbroodjes + 1,5 mini glaasje + 1 mini gebakje
8,20€/pp 

1 mini sandwich + 2 luxe feestbroodjes + 1 mini glaasje + 1 mini gebakje 
+ 4 buffettaarten + vanilleroomijs
6,50€/pp + 100€ buffettaarten

2 luxe feestbroodjes + 1 mini glaasje + 1 mini gebakje 
+ chocoladefontein met dips

8,90€/pp 

BABYBORREL 

VOORBEELD
PAKKET

Stel uw eigen pakket samen 
uit blz. 16 en blz. 17
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Babyborrel Dessertenbuffet

Bediening inbegrepen ( opstellen - aanvullen - 
afruim) Buffetduur max. 2 uren  

ASSORTIMENT MINI GLAASJES 1,50 €/STUK 
chocomousse - tiramisu - crème brulée - 

rijstpap - fruitsalade 

ASSORTIMENT MINI GEBAKJES 1,30 €/STUK 
roomgebakje met fruit - crème au beurre - 

fruitvlaaikes - gevulde fruitsoesjes - 
javanais - bavarois  

BUFFETTAARTEN  25 € PER TAART  
(+/- 10 personen/taart) 

Zwarte woudtaart ( chocoladetaart met 
kriekenvulling ) 

Biscuit met slagroom en vers fruit 
Crème au beurre taart 

Appeltaart 
Taart ‘Den Bakker’ 

Fruitvlaai 
Riz condéz taart 

Tarte maison 

KINDERIJSJES ASSORTIMENT 1,50€/STUK 

VANILLEIJS MET CHOCOLADESAUS EN 
SLAGROOM 2€/PP 

CHOCOLADEFONTEIN MET DIPS ALS ONDERDEEL 
VAN EEN DESSERTENBUFFET

3€/ persoon, 2,50 €/ kind vanaf 4 jaar
Prijs op aanvraag indien u enkel 

een chocoladefontein wenst.

2 UREN 
14€/pp,  5€/kind 
Zeer ruim buffet. 

Pronkstuk met een assortiment van bavarois en 
huisgemaakte mini gebakjes 

*** 
Chocolademousse 

*** 
Tiramisu met speculooscrunch 

***
Crème brulée 

***
Javanais 

***
Assortiment luxe taarten 

***
Gevulde huisgemaakte fruitsoesjes 

*** 
Romige rijstpap 

***
Verse fruitsalade 

***
Vanilleroomijs, slagroom, coulis 

***
Flensjes met sinaasappelsaus 

*** 
Chocoladefontein met dips 

***
Assortiment kinderijsjes (1/kind) 

DESSERTEN
BUFFET

A LA CARTE

DESSERTEN
BUFFET
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Soepbuffet - Broodjes

2 verschillende soepen op buffet
• soepkommetjes + lepels
• servetten
• stokbrood + kruidenboter + roomboter
• soepgarnituren

3 verschillende soepen op buffet
• soepkommetjes + lepels
• stokbrood + kruidenboter + roomboter
• soepgarnituren

2 verschillende soepen op buffet
• soepkommen + lepels
• broodjesassortiment + kruidenboter + roomboter
• soepgarnituren
• 2 gesloten belegde sandwiches per persoon

SOEPBUFFET 1
 € 3,50 | pp

2,5 € | pp voor 1 soep

SOEPBUFFET 2
€ 4,50 | pp

SOEPBUFFET + 
BROODJES 1

€ 6,50 | pp

Buffet met een duurtijd van maximum 2 uren.
Bediening inbegrepen.

2 verschillende soepen op buffet
• soepkommen + lepels
• broodjesassortiment + kruidenboter + roomboter
• soepgarnituren
• 3 gesloten belegde feestbroodjes per persoon

SOEPBUFFET + 
BROODJES 2

€ 8,00 | pp

KIES UIT ONDERSTAANDE SOEPEN

• tomatenroomsoep met balletjes
• aspergeroomsoep (mei -juni)
• bloemkoolroomsoep
• broccoliroomsoep
• kippenroomsoep met groenteblokjes
• cressonroomsoep
• lentebouillon
• courgetteroomsoep
• pompoencrème
• erwtensoep met korstjes
• brabantse preisoep
• winterbouillon
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Hamburgers & Hotdogs buffet 
Hamburgers & hotdogs zelf te garneren gedurende max. 2 uren.

Hamburgers
Gebakken uiringen

Bicky uitjes
Augurk

Sla & tomaat
Hotdogs

Hamburgerbroodjes en sandwiches
Mayo - ketchup - mosterd - bickysaus

HAMBURGERS & 
HOTDOGS BUFFET

€ 8 | pp
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Walking Dinner

Keuze drankensysteem
1. U betaalt de dranken per consumptie afgerekend volgens de prijslijst op blz. 7 met bediening à 22 euro/per uur/

per kelner 
2. U kiest voor een forfait van 23 euro/pp gedurende 6 uren onbeperkt drinken ( bediening inclusief)  => per 

bijkomende uur : + 3,50 euro pp of u kiest verder af te rekenen per consumptie volgens de prijslijst op blz. 7 met 
bediening à 22 euro/per uur/per kelner

Tip!   All-in prijs voor deze formule aan 55,90  euro|pp . Voor details zie all-in walkingdinnerpremium op de 
 volgende blz. 

APERITIEFHAPJES
Fantasietje van gerookte zalm,kruidenkaas en spek
Italiaanse ham, meloen, rucola en honingmosterd

Scampi tempura in zoete thaise dipsaus
Rundsbrochetje met béarnaise

SOEPJE
Een lekker tasje soep

VERFIJND DEGUSTATIEBORDJE :
Kalkoenlapje | provençaalse salsa | pittige krieltjes

VERFIJND DEGUSTATIEBORDJE :
Scampi | pasta | curry

VERFIJND DEGUSTATIEBORDJE : 
Varkenshaasje | champignonsaus | groentjes | 

mini kroketjes 

SNACK 

Puntzak friet met mayonaise

ZOET 
Trendy mini dessertjes in een handig formaat

U krijgt hier 7 verfijnde en creatieve 
degustatiebordjes 

(mini hoofdgerechtjes )

OM TE STARTEN , 2 FRISSE DEGUSTATIEBORDJES: 
Rundscarpaccio | notensla | parmezaan 

Gerookte zalm | grijze garnaal | mango

SOEP
Crème soepje volgens marktaanvoer

VERVOLGENS 3 CREATIEVE DEGUSTATIEBORDJES
Kalkoen | tomatensalsa | pittige krieltjes

Zalm |  botersaus | tuinkruidenpuree

Varkenshaas | champ.saus | oventomaat | kroketjes

ALS ZOETE AFSLUITER
Kleine parade op een bord: 

chocomousse | gebakje | tiramisu  

Duurtijd van max. 4 uren - dit is een maaltijdvervangende formule.

Walking Dinner

PREMIUM
€ 32 | pp

Walking Dinner

PRESTIGE
€ 36 | pp
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All-in Walking Dinner Premium

wat gaat dit mij kosten?

55,90 euro pp

wat eten we, gedurende 4 uren?

4 uur durende en maaltijdvervangende receptie 
bestaande uit:

wat drinken we?
 u drinkt onbeperkt gedurende 6 uren :
• ontvangst met aperitief ( cava & fruitsap) 
• alle lichte en zware bieren – alle frisdranken – wit en 

rode huiswijnen – koffie en thee

en verder inbegrepen ?

• chips en borrelnootjes op de tafels
• een combinatie van zittafels en partytafels 
• moderne stijlvolle barkrukken
• alle bediening 
• tafels met linnen (partytafels met tafelrok)
• tafeldecoratie met verse bloemen en theelichtjes

niet inbegrepen maar wel mogelijk te voorzien
• DJ
• dranken na 6 uren : worden afgerekend volgens de 

prijslijst op blz 7. met bediening aan 22 euro/uur/
kelner

• of u kiest voor een forfait van 3,50 euro per uur pp.
• huur van de zaal

ALL-IN MET WALKING 
DINNER PREMIUM

€ 55,90 | pp

APERITIEFHAPJES
Fantasietje van gerookte zalm, kruidenkaas en spek

Italiaanse ham, meloen, rucola en honingmosterd
Scampi tempura in zoete thaise dipsaus

Rundsbrochetje met béarnaise

SOEPJE
Een lekker tasje soep

VERFIJND DEGUSTATIEBORDJE :
Kalkoenlapje | provençaalse salsa | pittige krieltjes

VERFIJND DEGUSTATIEBORDJE :
Scampi | pasta | curry

VERFIJND DEGUSTATIEBORDJE : 
Varkenshaasje | champignonsaus | groentjes | 

mini kroketjes 

SNACK 
Puntzak friet met mayonaise

ZOET 
Trendy mini dessertjes in een handig formaat
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Marktkraampjes buffet

1. Frietjes | stoofvlees | saté | saladbar | sausjes

2. Pita | pitabroodjes | saladbar |  cocktail | looksaus | currysaus

3. Wraps | kippenreepjes |  saladbar | dipsausjes

4. Bami goreng | yakitori saté | kroepoek

5. Frietjes |vidée | curryworst | saladbar | sausjes

6. Pizza’s | bruchetta tomaat mozzarella | bruchetta salami pesto 

7. Hamburgers | braadworst | hotdog | broodjes | ajuin | zuurkool | sausjes

8. Lasagne bolognaise | pasta carbonara | italiaanse broodjes

9. 2 soepen naar het seizoen | broodjes | soepgarnituren | boters

Een ruim assortiment van diverse mini gebakjes,
bavarois, soesjes, javanais, fruitvlaaikes en 4 

verschillende buffettaarten.

KRAAMPJESBUFFET
+ GEBAKKRAAM
€ 28 | pp    

• U kiest uit de lijst hiernaast 3 
gerechten

• gepresenteerd als warm buffet in 
mooie marktkraampjes  

• à volonté
• voor een gezellige, losse sfeer

GEBAKKRAAM    

• Als dessert voorzien wij een 
lekkere gebakkraam.

Keuze drankensysteem
1. U betaalt de dranken per consumptie afgerekend volgens de prijslijst op blz. 7 met bediening à 22 euro/per uur/

per kelner 
2. U kiest voor een forfait van 23 euro/pp gedurende 6 uren onbeperkt drinken ( bediening inclusief)  => per 

bijkomende uur : + 3,50 euro pp of u kiest verder af te rekenen per consumptie volgens de prijslijst ( inclusief 
bediening )

Tip!  All-in formule vanaf 51,90 euro|pp. Voor details zie “all-in marktkraampjesbuffet” zie op de volgende blz.
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All-in marktkraampjes buffet

wat gaat dit mij kosten?
51,90  euro pp all-in

wat eten we?
Kraampjesbuffet. 

3 gerechten te kiezen:

Gebakkraam

wat drinken we?
u drinkt onbeperkt gedurende 6 uren :
• ontvangst met aperitief ( cava & fruitsap) 
• alle lichte en zware bieren – alle frisdranken –                                                    

wit en rode huiswijnen – koffie en thee

en verder inbegrepen ?
• chips en nootjes op de tafels
• tafeldecoratie en theelichtjes
• een combinatie van zittafels en partytafels 
• moderne stijlvolle barkrukken
• alle bediening 
• tafels met linnen (partytafels met tafelrok)

ALL-IN MET 
MARKTKRAMENBUFFET

€ 51,90 | pp

1. Frietjes | stoofvlees | saté | saladbar | sausjes

2. Pita | pitabroodjes | saladbar |  cocktail | looksaus | currysaus

3. Wraps | kippenreepjes |  saladbar | dipsausjes

4. Bami goreng | yakitori saté | kroepoek

5. Frietjes |vidée | curryworst | saladbar | sausjes

6. Pizza’s | bruchetta tomaat mozzarella | bruchetta salami pesto 

7. Hamburgers | braadworst | hotdog | broodjes | ajuin | zuurkool | sausjes

8. Lasagne bolognaise | pasta carbonara | italiaanse broodjes

9. 2 soepen naar het seizoen | broodjes | soepgarnituren | boters

Een ruim assortiment van diverse mini gebakjes,
bavarois, soesjes, javanais, fruitvlaaikes en 4 

verschillende buffettaarten.

niet inbegrepen
• DJ
• dranken na 6 uren : worden 

afgerekend volgens de prijslijst op 
blz 7. met bediening aan 22 euro/
uur/kelner of u kiest voor een 
forfait van 3,50 euro per uur pp. 
(bediening inclusief)

• huur van de zaal
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Keuze drankensysteem
1. U betaalt de dranken per consumptie afgerekend volgens de prijslijst op blz. 7 met bediening à 22 euro/per uur/

per kelner 
2. U kiest voor een forfait van 23 euro/pp gedurende 6 uren onbeperkt drinken ( bediening inclusief)  => per 

bijkomende uur : + 3,50 euro pp of u kiest verder af te rekenen per consumptie volgens de prijslijst op blz. 7 met 
bediening à 22 euro/per uur/per kelner

Tip!  All-in formule vanaf 47,90 euro|pp. Voor details zie “all-in soeppastabuffet” op de volgende blz.

SOEPBUFFET
tomatenroomsoep met balletjes

bouillon met fijne groentjes
soep naar keuze v/d chef

soepbroodjes 
soepgarnituren

kruidenboters | roomboter

PASTABUFFET
spaghetti bolognaise

penne carbonara
tortellini met ricotta en spinazie
tagliatelli met scampi en curry

stokbrood 
gemalen kaas

SOEP- EN PASTABUFFET
€ 24 | pp

Soep- en pastabuffet
Beide buffetten worden gelijktijdig opgesteld,

gepresenteerd als warm buffet in mooie marktkraampjes,
duurtijd 2,5 uren,

à volonté,
voor een gezellige en losse sfeer
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All-in Soep- en pastabuffet

wat gaat dit mij kosten?
47,90 euro pp

wat eten we?

SOEPBUFFET BESTAANDE UIT:
tomatenroomsoep met balletjes

bouillon met fijne groentjes
soep naar keuze van de chef

soepbroodjes
soepgarnituren

kruidenboter en roomboter

PASTABUFFET BESTAANDE UIT:
spaghetti bolognaise

penne carbonara
tortellini met ricotta en spinazie
tagliatelli met scampi en curry

stokbrood & gemalen kaas

wat drinken we?
u drinkt onbeperkt gedurende 6 uren :
• ontvangst met aperitief ( cava & fruitsap) 
• alle lichte en zware bieren – alle frisdranken – wit en rode huiswijnen – koffie 

en thee

en verder inbegrepen ?
• chips en borrelnootjes op de tafels 
• een combinatie van zittafels en partytafels 
• moderne stijlvolle barkrukken
• alle bediening 
• tafels met linnen (partytafels met tafelrok)
• bloemendecoratie en theelichtjes

niet inbegrepen maar wel mogelijk te voorzien
• DJ
• dranken na 6 uren: worden afgerekend volgens de prijslijst op blz 7. met 

bediening aan 22 euro/uur/kelner of u kiest voor een forfait van 3,50 euro per 
uur pp. (bediening inclusief)

ALL-IN MET 
SOEP- EN PASTABUFFET

€ 47,90 | pp
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Menu’s

Tomatenvelouté met balletjes

***
Suprème van parelhoen 

Crème van dragon 
Groenteboeketje 

Mini kroketjes

***
Tiramisu met rode vruchten

Carpaccio van rund

***
Courgetteroom met Boursin

***
 Lamsfilet met zachte mosterdcrème

Groenteboeketje
Gratin

***
Tarte tatin van peer en walnotenijs

Slaatje van gerookte zalm en krokante scampi

***
Varkenshaasje met champignonsaus

Seizoensgroenten
Aardappeltaartje

***
Roomijs met warme krieken

Fantasietje van gerookte zalm en spek

***
Soep naar het seizoen 

***
Haasje van Ibericovarken Agnes Sorel

Groenteboeketje
Mini-kroketjes

***
Kleine parade

 MENU 1
€ 27,00 | pp

MENU 3
€ 37,80 | pp

MENU 2
€ 31,50 | pp

MENU 4
€ 39,80 | pp

Soep geserveerd met tafelbroodjes en roomboter.
Soep en hoofdschotel wordt u 2 x aangeboden.

Aardappelen naar believen.

Keuze drankensysteem
Bij deze menu’s heeft u een keuze uit het drankensysteem op blz. 7 of u stelt zelf een all-in pakket samen, zie blz 40.

Tip ! 
 Waardeer uw menu op met een dessertenbuffet.
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KOUDE VOORGERECHTEN

SOEPEN

Indien u à la carte kiest heeft u een keuze uit het drankensysteem op blz.7 of u stelt zelf uw all-in pakket 
samen, zie blz 40.

• geserveerd met tafelbroodjes

Vlees
Surf&Turf : krokant slaatje met gerookte eendenborst, pijnboompitjes, jumbo shrimps en chutney van 
mango  12,00 .....................................................................................................................................................................................
Fijne italiaanse ham met meloen  9,50 ....................................................................................................................................
Carpaccio van rund, notensla en parmezaankrullen  9,50 ...............................................................................................
Kipcocktail met perzik  7,50 .........................................................................................................................................................
Vitello Tonato : dungesneden kalfsvlees met tonijndressing 10,50...............................................................................

Tijdens het wildseizoen
Paté van fazant, peperkoek met ganzelever, winterslaatje en konfijt van vijgen  11,00 ........................................
Carpaccio van hert met een chutney van appel en peer  10,00 ....................................................................................

Vis
Hawaïaanse cocktail met rivierkreeftjes  8,00 ......................................................................................................................
Cocktail van grijze garnaaltjes  10,00 .......................................................................................................................................
Frivool slaatje met gerookte zalm, scampi & speksnippers   9,00 ......................................................[topper]
Gerookte zalm met asperges [april, mei & juni]  11,50 .......................................................................................................
Halve kreeft Belle-vue  > dagprijs ..............................................................................................................................................
Symfonie van gerookte Schotse zalm , grijze garnaaltjes en mango  11,00 ..............................................................
Pallet van Noorse visrokerijen  10,00 .......................................................................................................................................
Drie maal vis : tartaar van zalm - tijgerscampi - gevulde gerookte paling  12,00 ..................................................

• geserveerd met tafelbroodjes
• soep en broodjes wordt u 2 x aangeboden

Tomatenroomsoep met balletjes  4,00....................................................................................................................................
Aspergeroomsoep met grijze garnaaltjes  4,20 ...................................................................................................................
Crème Agnès Sorel  4,00 ..............................................................................................................................................................
Aspergeroomsoep  4,00 ...............................................................................................................................................................
Crème van broccoli en boursin  4,00 .......................................................................................................................................
Bloemkoolroomsoep  4,00 ...........................................................................................................................................................
Groentebouillon met balletjes  4,00 .........................................................................................................................................
Courgetteroom  4,00 ......................................................................................................................................................................
Cressonroomsoep  4,00 ................................................................................................................................................................
Soep van bospaddestoelen  4,10 ...............................................................................................................................................
Crème van pompoen [ sep – dec ]  4,00 ................................................................................................................................
Pompoensoepje met gerookte eend  4,50 ............................................................................................................................
Witloofcrème met hamsnippers  4,00 .....................................................................................................................................
Consommé Madrilène [ tomaatstukjes en kervelpluksels]  4,10 ....................................................................................

A la carte
Stel zelf uw menu samen
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WARME VOORGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

SORBETS

A la carte
Stel zelf uw menu samen

Vlees
Vidée korfje met zijn garnituur  8,50 ........................................................................................................................................
Bladerdeeggebakje met romige kalfsblanquette  11,20.....................................................................................................
Lauwwarm slaatje met pijnboompitjes en zachte kippenreepjes  8,00 .....................................................................

Vis
Kort gebakken St-jacobsvruchten in een botersausje met garnalen  16,00 ..............................................................
Spiesje van tijgerscampi met linguinipasta, jonagold en curryroom  12,00 ..............................................................
Visserspotje met rozet van aardappelpuree  12,00  ................................................................................[topper]
Tongrolletjes (4) dugléré   [witte wijnsaus, garnaal, tomaat, puree ]  12,50 .............................................................
Gevulde tongrolletjes (4) met zalm in kreeftensaus en puree  13,50 ..........................................................................
Op het vel gebakken Schotse zalm met salsa van tomaat en basilicum 10,25 ........................................................
St.Jacobsvruchten en scampi in een romig kreeftensausje  16,00 ...............................................................................
Kabeljauwhaasje op een bedje van spinazie  12,30 ............................................................................................................
Halve kreeft met hollandaise saus > dagprijs  ......................................................................................................................

champagne, passievruchten, aardbeien, appel, bosbessen, mango, …  4,20 ............................................................

• geserveerd met een aardappelgerecht naar keuze : kroketten - gratin - puree
• geserveerd met een leuk groentetorentje naar het seizoen
• vlees, groenten en saus wordt u 2 x aangeboden
• kroketten à volonté op tafel
• mayonaise 0,30 euro pp

Vlees
Malse kipfilet met champignonsaus  14,50 .............................................................................................................................
Ossehaasfilet béarnaise  23,50 ...................................................................................................................................................
Varkenshaasje met een saus naar keuze  16,00  .......................................................................................[topper]
Lamskroontje met zachte mosterdcrème  17,20 ..................................................................................................................
Kalkoenfilet met muskaatdruiven  16,00 .................................................................................................................................
Kalfsoester met champignons en dragon  19,75 ..................................................................................................................
Rosbief en gebraad met vleesjus  16,50 ..................................................................................................................................
Ardeens gebraad bordelaise  14,80 ..........................................................................................................................................
Lamsfilet in tuinkruidenjus , ratatouille en gratin  19,00 ...................................................................................................
Kalkoenfiletgebraad met champignonsaus  15,00 ..............................................................................................................
Parelhoensuprème in jus met rode wijn  17,50 ......................................................................................................................
Eendeborstfilet met sinaas  20,00 ............................................................................................................................................
Kalfsoester met fijne kruidensaus  19,65 .................................................................................................................................
Ossehaasfilet Rossini [madeira – champignons - ganzelever]  24,80 .........................................................................

Tijdens het wildseizoen
Ragout van hert en haas met herfstboeket en knolselderpuree  25,00 .....................................................................
Hertenkalffilet met bospaddestoelen,wildgarnituur en amandelpeertjes  > dagprijs ...........................................

Vis
Kabeljauwhaasje met gandaham en een mousseline  19,50 ............................................................................................
Visserpotje uit de Noordzee  21,00 ...........................................................................................................................................
Gepocheerde zeewolf met spinazie en tuinkruidensaus  19,20 ......................................................................................
Normandische tongrolletjes  22,70 ...........................................................................................................................................
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Koffie en thee tijdens het dessert (naar believen)  2,90 ................................................met versnaperingen 3,90

Kleine parade   -  4 stuks uit te kiezen 6,50 ..............................................................................................[topper]
chocomousse – tiramisu – javanais – rijstpap – gevuld soesje – slagroomgebakje -
crème au beurre gebakje - bavarois - roomijs – fruitsla met vanillesaus  - 
crème brulée - warm appelgebakje

Kleine parade in combinatie met een pronkstuk  8,00 .....................................................................................................
 ( 2 keuzes + versneden gebakje/ijs van het pronkstuk ) 

Luchtige chocolademousse op een krokante cacaobiscuit  5,00 .................................................................................
Roomijs met aardbeien en slagroom [enkel mei t.e.m. augustus]  5,00 ....................................................................
Tiramisu met speculoos  4,80 .....................................................................................................................................................
Roomijs met warme krieken en slagroom  4,60 ..................................................................................................................
Tarte Tatin & ijs  5,20 .......................................................................................................................................................................
Roomijs met warme chocoladesaus en slagroom  4,50 ...................................................................................................
Roomrijst met vers fruit en slagroom 5,50 ............................................................................................................................
Individueel roomgebakje met fruit  4,20 ................................................................................................................................
Appelstrüdel met vanilleijs en slagroom  5,25 ......................................................................................................................

• geldig voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Frietjes - curryworst - sla - mayo en ketchup  5,00 ............................................................................................................
Frietjes - kippets - sla- mayonaise en ketchup  5,00 .........................................................................................................
Frietjes - mini cheeseburger - sla -mayonaise en ketchup  5,50 ...................................................................................
Frietjes - vol au vent  [minimum 6 kinderen]  7,50 .............................................................................................................
Spaghetti bolognaise  [minimum 6 kinderen]  7,50 ...........................................................................................................
Kipfilet met appelmoes, sla en frietjes [ minimum 6 kinderen ]  9,00 ........................................................................

Kinderijsje  [assortiment ]  1,80 ..................................................................................................................................................
Ijs in dierenbeker  3,50 ...................................................................................................................................................................
= 1 bol ijs + chocoladesaus + slagroom + koekje + dieren ijsbeker (deze mogen ze meenemen)
Chocomousse kids  2,10 .................................................................................................................................................................

A la carte
Stel zelf uw menu samen

NAGERECHTEN

KIDS
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Pronkstuk met een assortiment van huisgemaakte mini gebakjes
***

Chocolademousse
***

Tiramisu met speculooscrunch
***

Crème brulée
***

Speculoosbavarois
***

Javanais
***

Assortiment buffettaarten 
***

Gevulde huisgemaakte soesjes
***

Romige rijstpap
***

Verse fruitsalade 
***

Vanilleroomijs, slagroom, coulis 
***

Geflambeerde flensjes met sinaas
***

Chocoladefontein met dips

DESSERTENBUFFET
€ 12,50 | pp

Dessertenbuffet

Bijkomende mogelijkheden
• pièce montée in ijs op het dessertbuffet  + 3,5 
• pièce montée in biscuit op het dessertbuffet + 2,00

Dit is een waar pronkbuffet, wij openen het dessertenbuffet begeleidend met aangepaste muziek en show.  
Te bestellen vanaf 50 volwassenen.
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Pronkstuk

• gelegenheidsbiscuit met slagroom en vers fruit, op 
pièce montée

• in crème au beurre vanille of mokka ook mogelijk
• u wenst een taart met glazuur? vraag meer info

• Huwelijk : piece montée, pompoenkoets, 
huwelijksboot, ... 

• Communie : ijslam, open kerkboek, gesloten 
kerkboek  

• Kinderen : clown, sprookje, kinderfiguur,foto, … 
• Hobby : voetbal, fietsen, kaarten, sporten, …  
• Thema : vrachtwagen, fotoprint eetbaar, eigen huis, 

motor, reizen,… 
Optie in combinatie met een ijstaart : 
Uw (eetbare) foto in een mooie chocoladekader:  
15 euro|stuk

PRONKGEBAK IN 
BISCUIT

€ 4,80 | pp    

PRONKSTUK IN IJS
€ 5,50 | pp    

gelieve uw smaakvoorkeur te 
vermelden bij bestelling : vanille of 
vanille/chocolade of vanille/mokka 
of vanille/aardbei

Te bestellen vanaf 40 volwassenen.
Wij presenteren het feestgebak begeleidend met glittervuurwerk en aangepaste muziek door de feestzaal, 

waarna het pronkstuk wordt geportioneerd.
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Tomaat met grijze garnaal

Hamrolletje met knapperige asperges 

Gepocheerde verse zalm

Gerookte zalm & forel

Visterrine

Parmaham met meloen

Rosbief - kalkoen - gebraad

Kempische frikandellen

Gerookte eendeborst met chutney van mango

Carpaccio van rund met parmegiano en rucola

Fussilli met scampi

Diverse rauwkostsalades

Gevulde eitjes

Pastasalade

Aardappelsalade

Verscheidene sausjes

Riante ovenverse broodjeskorf

Roombotertjes

KOUD BUFFET
€ 36 | pp

Koud  Buffet

Keuze drankensysteem
Bij deze menu’s heeft u een keuze uit het drankensysteem op blz. 7 of u stelt zelf uw all-in pakket samen, zie blz 40
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Warm  Buffet

Gebraad met vleesjus 
Kipfilet met champignonsaus

Pasta carbonara
Spare ribs

Warme verse groentjes
Kroketten

Visserspotje
Kalkoenfilet met muskaatdruiven

Varkenshaasje met champignonsaus
Ravioli, gorgonzola, spinazie

Warme verse groentjes
Kroketten en gratinaardappelen

Scampi in zachte curry
Zalmmootje in dillebotersaus

Varkenshaasje met boschampignons
Parelhoenfilet met rode wijn

Warme seizoensgroenten
Kroketten, gratin en puree

Kalkoenfilet met druifjes
Varkenshaasje in champignonsaus

Lasagne Bolognaise
Kabeljauw in witte wijnsaus

Warme verse groentjes
Kroketten en gratin

Normandische tongrolletjes
Zalmmootje in dilleboter
Rijkelijke kalfsblanquette

Varkenshaasje champignonsaus
Warme  verse groentjes

Kroketten en gratinaardappelen

Potje van Noordzeevis in kreeftensaus
Scampibrochet in zachte curryroom
Ossehaasfilet met boschampignons

Lamscarré met zachte mosterd
Warme verse groentjes

Kroketten, gratin en krieltjes

 WARM BUFFET 1
€ 23,00 | pp

 WARM BUFFET 3
€ 28,00 | pp

 WARM BUFFET 5
€ 31,00 | pp

 WARM BUFFET 2
€ 25,80 | pp

 WARM BUFFET 4
€ 29,50 | pp

 WARM BUFFET 6
€ 36,00 | pp

Het warm buffet kan enkel besteld worden als onderdeel van minstens een  3-gangen menu.
Wij maken u graag een voorstel op maat indien u uit onderstaande uw eigen warm buffet wenst samen te stellen.

Keuze drankensysteem
Bij de warme buffetten  ( als onderdeel van minstens een 3-gangen menu ) heeft u een keuze uit het drankensysteem 
op blz.7 of u stelt zelf een all-in pakket samen, zie blz 40.
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Gemengde  Buffetten

Tomaat met grijze garnalen
Parmaham met meloen

Gemarineerde kippenboutjes
Rosbief & gebraadschotel

Gepocheerde zalm
Gerookte zalm

Saladbar en sausjes
Pastasalade

Aardappelsalade
Gevulde eitjes

Riante broodjeskorf & boter

***
Kalkoen met druifjes

Varkenshaasje champignonsaus
Tagliatelli met scampi en curry

Warme seizoensgroenten
Kroketten en gratin

Tomaat met grijze garnalen
Hamrolletje met asperges

Gemarineerde kippenboutjes
Gepocheerde zalm 

Gerookte zalm
Perzik met tonijn

Pasta -en aardappelsalade
Gevulde eitjes

Uitgebreide saladbar en sausjes
Riante broodjeskorf

***
Varkenshaasje met boschampignons

Romige kalfsblanquette
Kabeljauw in witte wijn

Visserspotje
Warme seizoensgroenten

Mini kroketjes en gratinaardappelen

Tomaat met grijze garnalen
Hamrolletje met asperges

Gemarineerde kippenboutjes
Parmaham met meloen

Gepocheerde zalm
 Gerookte zalm en heilbot

Carpaccio van rund
Gevulde eitjes

Uitgebreide saladbar, sausjes 
Pasta- en aardappelsalade

Riante broodjeskorf

***
Lamsfilet in een mosterdsausje
Varkenshaasje boschampignons
Zalmfilet met mousselinesaus

Scampi in zachte curry
Warme seizoensgroenten

Mini kroketjes en gratinaardappelen

 K&W BUFFET 1
€  33,00 | pp

K&W BUFFET 2
€  37,00 | pp

K&W BUFFET 3
€  41,00 | pp

Wij maken u graag een offerte op maat indien u uit onderstaande uw eigen buffet wenst samen te stellen.

Keuze drankensysteem
Bij de koude en warme buffetten heeft u een keuze uit het drankensysteem op blz. 7 of u stelt zelf een all-in pakket 
samen, zie blz 40.
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Thema  Buffetten
Breugeltafel

Tomatenroomsoep met balletjes 
(Keuze: aan tafel of buffet )

***
Frikandellen met krieken

Witte en zwarte mini beuling
Knapperige kippenboutjes

 Kruidige vleesribben
Ardeens hespengebraad met vleesjus

Fris groentebuffet en sausjes 
Appelmoes

Riante broodjeskorf en boter

***
Koffie en thee naar believen
Rijstpap met bruine suiker

Soep naar keuze  
(Keuze: aan tafel of buffet )

***
Frikandellen met krieken

Witte en zwarte mini beuling 
Knapperige kippenboutjes

Kruidige vleesribben
Vol au vent

Ardeens hespengebraad met vleesjus
Gebakken appeltjes

Fris groentebuffet en sausjes
Riante  breugelbroodjeskorf

Roomboter

***
Koffie en thee naar believen

Breugelbordje:
Rijstpap - chocolademousse - appelgebak

BREUGELTAFEL 1
€  25,00 | pp

BREUGELTAFEL 2
€  29,90 | pp

Keuze drankensysteem
Bij de breugel buffetten heeft u een keuze uit het drankensysteem op blz. 7 of u stelt zelf een all-in pakket samen, zie 
blz 40.
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Thema  Buffetten
Bella Italia

KOUD

Parmaham met meloen

Carpaccio di salmone ( zalm)

Insalata Carprese

Carpaccio di manzo (rund)

Scampi salade

Italiaanse rauwkostsalades

Ciabbatta en focaccia

Tomatenkruidenboter

WARM

Tortelinni met ricotta en spinazie

Lasagne bolognaise

Quiche met  zuiderse groenten en tomatensaus

Linguini met scampi en currysaus

***

Tiramisu met speculooscrunch

BELLA ITALIA
€  32,00 | pp

Keuze drankensysteem
Bij het Bella Italia buffet heeft u een keuze uit het drankensysteem op blz. 7 of u stelt zelf een all-in pakket samen, zie 
blz 40.
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Thema  Buffetten
Vive la Belgique

Stel zelf uw menu samen, u kiest 

SOEP + WARM BUFFET + DESSERT

1 SOEP TE KIEZEN:

Tomatensoep met balletjes

Groentebouillon met balletjes

Erwtensoep met korstjes

4 WARME GERECHTEN TE KIEZEN :

Gentse waterzooi

Witloof met ham en kaas

Stoofvlees met trappist

Vol au vent

Blinde vinkjes met ajuinsaus

1 GROENTEBUFFET TE KIEZEN :

Warme groentjes

Saladbar + sausjes

2 AARDAPPELGERECHTEN TE KIEZEN :

Frieten

Kroketten

Gratinaardappelen

Gebakken aardappelschijfjes

Aardappelpuree

1 NAGERECHT TE KIEZEN

Rijstpap met bruine suiker

Chocolademousse

Slagroomgebakje met fruit

Appeltaartje met ijs

VIVE LA BELGIQUE
€  29,00 | pp

Keuze drankensysteem
Bij het Vive la Belgique buffet heeft u een keuze uit het drankensysteem op blz. 7 of u stelt zelf een all-in pakket 
samen, zie blz 40.
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Thema  Buffetten
Surprise Buffet

Laat u verrassen door onze chef.

Wat kan u verwachten :

KOUD MINI - VOORGERECHTENBUFFET

Variatie van verfijnde kleine degustatiebordjes  

naar het seizoen. 

Leuk gepresenteerd op het buffet

Bv. carpaccio van rund , gerookte zalm met asperges , 

garnaalcocktail , vitello tonato,...

SOEPBUFFET

 Twee soepen, gepresenteerd in buffetvorm 

Ovenverse soepbroodjes en roombotertjes

INTERNATIONAAL WARM BUFFET  

BESTAANDE UIT 4 GERECHTEN

Chinese wokschotel 

 Belgische klassieker 

 Spaanse p.....  

Italiaans pastagerecht

-

Boeket van warme groenten 

Duet van aardappelen

DESSERTBUFFET

 Oneindige keuze op het pronkbuffet  

SURPRISE BUFFET
€  48,00 | pp

Keuze drankensysteem
Bij het surprise buffet heeft u een keuze uit het drankensysteem op blz. 7 of u stelt zelf een all-in pakket samen, zie 
blz 40.
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Thema  Buffetten
Landenbuffet

ITALIAANS

BELGISCH 1

BELGISCH 2

DESSERTKRAAM

NOORS

SPAANS

CHINEES

AMERIKAANS

Gepocheerde zalm (k)
 Gerookte zalm (k)
Tomaat garnaal (k)
 Gerookte forel (k)

Visterrine (k)
 Saladbar

 Dipsausen
Broodjeskorf

Gehaktballetjes Albandigos (w)
Calamares a la Romana (w)

Paëlla (w)
Ensalade mixta

( sla-tomaat-paprika- olijf-komkommer)

Babi pangang (w)
Veg. loempia (w)
Nasi Goreng (w)
Bami goreng (w)

Kleuren kroepoek (k)

Amerikaanse maïscrèmesoep
Spare-ribs  & chickenwings (w)

Mini burgers (w)
Grilled potatoes (w)

Ceasarsalad
Ketchup 

Minéstronésoep
Spiesjes van tomaat en mozzarella (k)

Lasagna bolognaise (w)
 Pasta carbonara (w)

Ciabatta
Kruidenboter met tomaat

Vol au vent (w)
Stoofvlees met trappist (w)

Saté / curryworst (w)
Saladbar (k)

Fritjes met mayonaise

Tomatensoep
Varkenshaasje champignons

Kabeljauwhaasje in witte wijnsaus (w)
Warm groenteboeket 

Kroketten

Chocolademousse
Tiramisu met speculooscrumble
Vanilleroomijs + dips & slagroom

Assortiment mini gebakjes
Rijstpap met bruine suiker

€ 33 per persoon voor 3 landen   
€ 39 per persoon voor 3 landen + 1 dessertkraam
vanaf 50 personen
(k) = koud  (w) = warm

Keuze drankensysteem
Bij een landenbuffet heeft u een keuze uit het drankensysteem op blz.7 of u stelt zelf een all-in pakket samen, zie blz 
40.
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Familiemenu

Tomatenroomsoep met balletjes
*** 

Kalkoengebraad met champignonsaus
Warme groentjes

Kroketten
***

Dame blanche

Cressonroomsoep
***

Kipfilet met champignonsaus
Warme groentjes

Kroketten
***

Appelstrüdel met ijs

Bloemkoolcrème
***

Vidée met koekje
Fris slaatje

Fritten
***

Chocolademousse

Kippenroomsoep
***

Ardeens gebraad met jagersaus
Warme groenten

Gratin
***

Rijstpap met fruit en slagroom

 MENU 1

MENU 3

MENU 2

MENU 4

Voor de prijs van 23,00 euro per persoon mag u één 3-gangen menu kiezen. In deze formule zijn echter geen 
wijzigingen mogelijk.

Keuze drankensysteem
Bij deze menu’s heeft u een keuze uit het drankensysteem van de familliefeestpakketten op de volgende blz. 
U wenst geen aperitief en geen wijn aan tafel? Voor 2,50 euro pp mag u onbeperkt frisdrank drinken tijdens de 
maaltijd.



| 41 | Feestzaal Den Bakker | Bochtenstraat 2, 2310 Rijkevorsel | 03 314 15 12  | www.denbakker.be | info@denbakker.be  

Familiefeestpakketten

dranken kinderen
• kinderen: < 3 jaar : gratis
• 4-12 jaar : 1 euro per levensjaar
• vanaf 13 jaar : als volwassene

wat eten we?
u kiest een menu uit de brochure

en verder inbegrepen ?
• zittafels en partytafels
• alle bediening van dranken en maaltijd
• linnen en servetten
• verse bloemen en theelichtjes
• achtergrondmuziek en draadloze micro

niet inbegrepen maar wel mogelijk te voorzien
• huur van de zaal
• springkasteel : 80 euro

u kiest een vaste prijs per uur onbeperkt drinken 
drankenpakket : 4 euro/uur/persoon

elke gast betaalt zijn eigen dranken 
u koopt bonnetjes bij een verantwoordelijke aan ;

• 2,00  euro per gewone consumptie ( 
frisdranken/koffie/lichte bieren)

• 2,50  euro per zware consumptie ( Leffe, 
Trappist, Duvel,…)

TIP: tijdens de maaltijd kan u  opteren voor 
onbeperkt frisdrank( plat/ bruis water en cola) op 
tafel  voor 3 euro pp ( let wel: na de maaltijd worden 
de flessen van tafel genomen)

U kiest voor een systeem ‘op maat’
bvb dranken per stuk maar forfaitaire prijs met wijn 
aan tafel .
Wij bieden een oplossing voor elk budget.

VASTE 
PRIJS

EIGEN  
DRANKEN

OP MAAT

wat gaat dit mij kosten?

Drie mogelijkheden:

1

2

3
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U kan kiezen uit 3 verschillende pakketten.
Uw gasten kunnen aan het bbqbuffet uit een ruim assortiment vlees en vis kiezen. 
Luxe groentebuffet, sausjes, broodjes etc. inbegrepen.
Er wordt ruim voldoende voorzien.

BBQ pakketten

BBQworst / Chipolata’s
hamburger 

rundsbrochette
gemarineerd bbqspek 

gemarineerde kippenfilet
zalmpapillotte 
krielpatatjes

BBQworst / Chipolata’s
gem. spare ribs

tournedos met béarnaise
rundsbrochette 
lamskoteletjes 

vispapilotte
scampispies
krielpatatjes

BBQworst / Chipolata’s
kipfilet

rundsbrochetten
lamscarré in zijn geheel

spare ribs
scampi

zalm in folie
Ierse entrecôte
béarnaisesaus

champignonsaus
pepersaus

krieltjes & frietjes

BBQ

PREMIUM
€ 24,00 | pp

BBQ

PRESTIGE
€ 29,90 | pp

BBQ

VIP
€ 37,00 | pp

Luxe groentebuffet : een assortiment van minstens 10 verschillende seizoensgebonden verse rauwkost en salades. Bv. 
waldorfsalade, bloemkool-broccoli salade, komkommer met radijsjes, tomaat mozarella, witte koolsalades, pasta met 
tonijn, pasta met curry, aardappelsalade, eitjes, rucola met zongedrooge tomaat en notenolie,... + een goedgevulde 
broodmand met diverse specialiteiten.

Keuze drankensysteem
Bij het BBQ pakket heeft u een keuze uit het drankensysteem op blz. 7 of u stelt zelf een all-in pakket samen, zie blz 
40.
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wat gaat dit mij kosten?
31,80 euro pp

wat eten we?
Er wordt onbeperkt rondgegaan met gefrituurde hapjes gedurende 2,50 uren bestaande uit:
• Chips en nootjes op de hoge tafels
• Assortiment gefrituurde mini snacks (wordt onbeperkt  aangeboden tussen de andere     
   hapjes )
• Mini worstenbroodje 1/pp
• Bruschetta met salami en pesto 1/pp
• koud hapje volgens marktaanbod 1/pp
• warm hapje volgens marktaanbod 1/pp
• Afsluiten met puntzak friet met mayonaise 1/pp

wat drinken we?
u drinkt onbeperkt gedurende 6 uren :
• ontvangst met aperitief (cava & fruitsap) 
• alle lichte en zware bieren – alle frisdranken – wit en rode huiswijnen – koffie en thee

en verder inbegrepen ?
• een combinatie van zittafels en partytafels 
• moderne stijlvolle barkrukken
• alle bediening 
• tafels met linnen (partytafels met tafelrok)
• verse bloemen en theelichtjes

niet inbegrepen 
• DJ
• dranken na 6 uren : worden afgerekend volgens de prijslijst op blz 7. met bediening 

aan 22 euro/uur/kelner of u kiest voor een forfait van 3,50 euro per uur pp. (bediening 
inbegrepen)

• huur van de zaal

All-in pakketten

DRINKAVOND
€ 31,80 | pp
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All-in pakketten

wat gaat dit mij kosten?
27 euro pp

wat eten we?
U kiest zelf een menu of buffet uit de brochure en telt dit bij bovenstaande all-in 
prijs

wat drinken we? 
(alle dranken inbegrepen gedurende 7 uren)
• ontvangst met cava en fruitsap
• water en frisdrank op tafel
• onbeperkt witte en rode huiswijnen tijdens de maaltijd ( of dranken naar 

keuze)
• onbeperkt koffie of thee bij het dessert
• na de maaltijd : alle consumpties.

Nota: dit systeem is geldig voor een drie-of viergangenmenu of buffet. Per extra 
menugang wordt er een supplement van 3 euro pp gerekend.

en verder inbegrepen ?
• alle bediening 
• tafels met linnen 
• tafeldecoratie met verse bloemen en theelichtjes

niet inbegrepen maar wel mogelijk te voorzien
• DJ
• dranken na 6 uren : worden afgerekend volgens de prijslijst op blz 7. met 

bediening aan 22 euro/uur/kelner of u kiest voor een forfait van 3,50 euro per 
uur pp.

• huurprijs van de zaal

STEL UW EIGEN 
ALL-IN PAKKET SAMEN

€ 27,00 | pp
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Algemene voorwaarden
Artikel:

1. BTW 
Alle prijzen in deze brochure zijn inclusief 12% btw op eten en 21% btw op drank.  

2.Beschikbaarheid
De zaal is - op zaterdag - beschikbaar vanaf 15 uur met een minimum van 20 personen. In sommige gevallen kan dit 
vervroegd worden na goedkeuring door zaalverantwoordelijke. Een maaltijd in onze feestzaal kan enkel plaatsvinden 
vanaf 15 personen. ( Indien u bv. met de suite in de namiddag wenst te eten). Indien minder dan 15 personen bevelen 
wij u mogelijke restaurants in de buurt aan waar u kan tafelen in afwachting van het avondfeest.
3.Aantal personen
Bediening van de maaltijden zijn inbegrepen in de prijs vanaf 40 volwassenen.
Wij passen een toeslag toe van 2,50 euro per persoon  voor de bediening van de maaltijd indien minder dan 40 
volwassenen.

4.Kinderkorting 
Kinderen genieten van volgende korting. Er wordt een aangepaste portie voorzien :
-  0 tot 3 jaar :  gratis , kinderportie soep en hoofdgerecht
-  4 tot 13 jaar : 30% korting op de menu ,aangepaste hoeveelheden
  ( geen korting indien u een kindermenu neemt)
-  vanaf 14 jaar als volwassene
Nota: Indien de kinderen een volledige portie wensen bv. voorgerecht of dessert is hierop geen korting van 
toepassing.

5.Wijzigingen aantal personen
Afboekingen in het aantal personen kunnen tot uiterlijk 3 dagen voor het feest. Bijboekingen kunnen tot de 
feestdatum zelf. 
Voor de definitieve eindafrekening baseren wij ons, zowel voor dranken als maaltijd, op deze aantallen.
De tafelschikking dient tevens uiterlijk 2 dagen voor het feest doorgegeven worden. 

 De door u gekozen menu’s/buffetten dienen binnen een ‘normale’ tijdslimiet geserveerd te worden. ( 2-4 uren 
afhankelijk van het aantal ‘menugangen’). Bij extreme vertragingen – door bvb lange sketches - tussen de 
verschillende gangen wordt er een supplement gerekend van 22 euro/uur per zaalmedewerker .

6.Reservatieovereenkomst en eerste voorschot
De reservatie van een datum wordt pas definitief bij bevestiging door de zaal en na ondertekening van een 
huurcontract en het betalen van een voorschot van 250 euro. 
Een huurcontract wordt u in tweevoud bezorgd met de vraag om : 
- Één exemplaar volledig ingevuld en ondertekend terug te bezorgen 
- Het voorschot 'huur feestzaal' van 250 euro ter plaatse of via overschrijving te betalen op rekeningnummer   
IBAN : BE 84 2300 1066 4259  BIC :  GEBA BE BB
Wanneer aan deze 2 voorwaarden is voldaan is uw reservatie bindend. 

7.Overige voorschotten en eindfactuur
Na de menubespreking (een 3-tal weken op voorhand) krijgt u het  voorschotfactuur pro rata van 70% van 
het totaalbedrag mee.  Dit bedrag kan u contant of via bancontact ter plaatse betalen. U mag dit bedrag ook 
overschrijven. Ten laatste 4 dagen voor aanvang van uw feest moet dit betaald te zijn. 
Bij wanbetaling van de voorschotten zien wij ons genoodzaakt uw feest af te gelasten. De eindfactuur is betaalbaar 
binnen 14 dagen na ontvangst.
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8.Optie op de feestzaal
Wij plaatsen geheel vrijblijvend en zonder verplichtingen een optie die 2 weken geldig blijft. 
Zonder tegenreactie binnen de 2 weken wordt de datum terug opengesteld.
De reservatie van een datum wordt pas definitief bij bevestiging door de zaal en na ondertekening van een 
huurcontract en het betalen van een voorschot van 250 euro
Zie artikel 6.

9.Parkeren
Wij hebben een ruime privéparking voor 50 auto’s achteraan de feestzaal.

10.Versiering

Versieringen mogen enkel aangebracht worden na afspraak. 
Nagels en duimspijkers zijn niet toegelaten. 
Schilderijen mogen niet verwijderd worden zonder toestemming. 
Indien een extra vuile zaal wordt achtergelaten omwille van versieringen die blijven hangen, ballonnen, taperesten  
etc. worden er extra schoonmaakkosten gerekend aan 22 euro per uur.

11. DJ
Consumpties voor DJ : er wordt een forfait gerekend van 15 euro per DJ 

12. Speciale diëten
Glutenvrij, lactosevrij, vegetariër,..  kan u doorgeven tijdens de menubespreking. 
Onze kok is rechtstreeks te bereiken op info@kokkerel.be  of tel.  0473 61 09 28.

13.Rookverbod 
Naar wettelijke bepaling geldt een algemeen rookverbod in feestzaal Den Bakker. 
Wij verwachten van u en uw gasten dat deze maatregel gerespecteerd wordt en zullen u ook verantwoordelijk stellen 
bij eventuele inbreuken. Eventuele boetes en sancties die daaruit voortvloeien zijn ten uwen laste.

14.Speech en sketches 
Wij hechten zeer veel belang aan de kwaliteit en de presentatie van onze gerechten. Voor een vlotte bediening 
hiervan dienen lange speeches of sketches voor aanvang van het diner besproken te worden. Op deze manier kunnen 
wij de verschillende gerechten perfect in het programma laten passen en komen we tijdens het serveren niet voor 
verrassingen te staan.

15. Extra huur
  Alle bijkomende externe elementen zijn ten laste van de klant. Bv.  huur podium, tent, decoratieve planten,...

16. Annulatie  - Klachten
16.1 
 Bij annulatie van het ondertekend contract met een periode van meer dan 2 maand voor de vooropgestelde en 
gereserveerde datum wordt een schadevergoeding van 15 % van de budgetraming geïnd. 
Bij annulatie minder dan 2 maand voorafgaand aan de vooropgestelde en gereserveerde datum wordt een 
schadevergoeding van 30 % van de budgetraming geïnd. Bij het niet verwittigen van annulatie wordt de volledige 
budgetraming gevorderd. Annulatie kan slechts gebeuren mits het versturen van een aangetekend schrijven of 
deurwaardersexploot.

16.2 
Eventuele klachten dienen met een aangetekend schrijven binnen de 48 uur aan Bochtenstraat2 te 2310 Rijkevorsel 
gestuurd worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zullen stellen volledig kennis te 
nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.
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16.3
Niet vermelde afspraken of prijzen op het contract worden niet aanvaard als klacht.

16.4 
Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegde rechtbanken van onze woonplaats. Enkel de rechtbank 
van Turnhout is bevoegd. Dit geldt tevens wanneer wissels worden getrokken op de klant. Van die 
rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.

17. Schade - Verantwoordelijkheid
De klant is verantwoordelijk voor alle schade die door hemzelf of door toedoen van derden aan de zaal wordt 
aangebracht gedurende de huurperiode. De schade wordt gefactureerd aan de klant. Wij zijn niet verantwoordelijk 
voor gebeurlijke ongevallen
Indien politie diensten geluidsoverlast zouden vaststellen, met mogelijke pv, kan de feestzaal geen enkele 
verantwoordelijkheid ten laste worden gelegd.

18. Eigen aanlevering
Het is niet toegestaan eigen tafelpapier mee te brengen. Wij nemen alle drank en voedingsmiddelen af van onze 
eigen leveranciers. Wij kunnen geen rekening houden met door u voorgestelde leveranciers.

19. Factuur
Eindfactuur vervaldag is 14 dagen na factuurdatum. 
In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele nalatigheidsintrest 
van 12 % per jaar verschuldigd zijn vanaf vervaldatum.
 Bovendien zal in geval van laattijdige betaling en zonder ingebrekestelling de schuld verhoogt worden met 10 % van 
het factuurbedrag, met een minimum van 50,00 euro en een maximum van 1500,00 euro. Dit geldt als een forfaitaire 
schadevergoeding voor andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke  gerechtskosten.
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