Banket
Menu voor Groepen en Banketten van 20 tot 60 personen
Formule n°1 : Hoofdschotel + Nagerecht

24 €

Formule n°2 : Voorgerecht + Hoofdschotel

26 €

Formule n°3 : Voorgerecht + Hoofdschotel + Nagerecht

34 €

Voorgerechten (Formule n°2 en n°3)
Patei gemokt mi krikskes confeteur van Aubel
Carpaccio van osse vlies mi stukskes Parmesan
Crokette mi Maredsous keis
Crokette mi crevette, ook hee gemokt

Formule +1,00

Hoofdschotels voor Formule n°1, n°2 en n°3
Amèricain van de chef op é minutje
Ballekes mi tomatesaus
Keek gelak van ons Boma mi ballekes en kampernoel
Stauf kabernaaie mi Gheuis gelak in den haaven taaid
Pain de Viande Veau & Porc
geserveerd met verse Frieten, kleine sla en saus (een keeus voor de hele groep : groenpeper
roomsaus of archiduc)
Mosselen met Frieten “Prins & Dingemanse”
69 bereidingen, te kiezen ter plaats (supplement + 7€pp)

Lazagne mi Bio legume van den Boeite Formule + 1,00
Vegetarische of Vegan Lasagna

Nagerecht van Formule n°1 en n°3
Nougat glacé
Zwarte Bio Chokolade Schuim
Tiramisu met Speculaas

Dranken Forfait n°1 (10€)
1 glas Huiswijn (12,5cl) of 1 klassieke Bier (25cl)
Jupiler, Camille, Moinette of Blanche du Hainaut
Bruisend of plat water
Naar Believen tot eind Hoofdschotel
1 Koffie

Dranken Forfait n°2 (12€)
1/4 L Huiswijn (25cl) of 2 klassieke bieren (25cl)
Jupiler, Camille, Moinette of Blanche du Hainaut
Bruisend of plat water
Naar Believen tot eind Hoofdschotel
1 Koffie

Dranken Forfait n°3 (17€)
Het Glas Cava of Appelsap van Aubel
Huiswijn en/of Klassieke Bieren
Naar Believen tot eind Hoofdschotel
Plat of Bruisend Water
Naar Believen tot eind Hoofdschotel
1 Koffie + 1 Pousse Café van het Huis (2,5cl)

Voorwaarden :
De eetzaal voor groepen is in de nieuwe vleugel van het restaurant, U deelt de eetzaal met de andere
klanten van het restaurant. De zaal is privatiseerbaar onder volgende voorwaarden :

• weekdagen s’middags : minimum vereist budjet 800€
• weekdangen s’avonds : minimum vereist budjet 1500€
• vrijdagavond of zaterdagavond minimum vereist budjet 2500€.
De keuze van het menu en de gerechten moet voor de aankomst van de groep meegedeeld worden, bij de reservatie ten laatste 48
uren voor de datum van het banket. Het menu moet voor alle genodigden gelijk zijn met maximaal 2verschillende voorgerechten,
hoofdschotels en nagerechten ( + mosselen en vegetarische lasagne).
Indien mogelijk, graag een lijst met de namen en de keuze van de gasten voorzien.

Betaling:
Contant of per Creditcard (Visa, Mastercard, American Express) op het einde van het evenement.

