Uw feest steeds in de beste handen.

www.feestzaalbreughel.be - 09 355 51 54

Welkom
Bent u op zoek naar een gezellige, aangename locatie voor uw huwelijk, jubileum, tuinfeest, communie of
welke gelegenheid dan ook, dan bent u bij ons aan het juiste adres, en dit reeds vier generaties lang.
Feestzaal Breughel staat voor een traditionele pure keuken met hedendaagse toetsen. Samen met jullie gaan
we op zoek naar een aangename formule, die perfect past bij u en uw gasten. Feesten in één van de drie zalen,
gelegen aan de rand van het mooie Park van Beervelde, betekent meer dan gezellig samen zijn. We gaan dan
ook steeds op zoek naar nieuwe formules en gerechten, om van elk feest een unieke ervaring te creëren. Van
ontvangst, naar ceremonie tot de juiste muziekkeuze tijdens de tafelbegeleiding. Kortweg samen sleutelen
van A tot Z naar uw wensen en budget.
Feestzaal Breughel beschikt over drie zalen, elk met een warm en rustgevend karakter en genoemd naar de
dochters en stichtster van de zaak: zaal Helena, zaal Rosalie en zaal Esther. Naast familiefeesten verzorgen
we met plezier uw bedrijfsevent, vergadering of personeelsfeest.
Aan de overkant van onze zalen, bevindt zich het Bistrorant L’Autre Côté. Geen gehaaste bistro, maar
genieten en op het gemak vertoeven in een gezellige en loungy sfeer, en dit op restaurant niveau.
Ikzelf en onze familie vertolken graag de rol van Bourgondiërs. Juist daarom willen we deze culinaire vibe laten
waaien in onze beide zaken. De ontvangst en begeleiding moet hartelijk en gastvrij zijn met oog voor detail.
Hopende U te kunnen overtuigen voor een onvergetelijk feest in onze zaak, sluiten wij met culinaire groeten.
Tom Mestach – Sofie De Wilde, kinderen en voltallig team.
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Koude voorgerechten
dagprijs ± € 19,00

Garnalencocktail “klassiek”
Carpaccio van rundsvlees, pijnboompitjes, rucola, parmezaan

€ 14,50

Vitello Tonato

€ 15,00

Degustatie van zalm op vier wijzen (gerookt, mousse, gemarineerd, gebakken)

€ 16,00

Combinatie van gerookte eendenborst en heerlijke pastei, rode uienconfituur, notenbrood

€ 15,00

Creatie gerookte zalm met forelmousse, dille en guacamole

€ 15,25

Ham “Duroc d’Olives”, meloenparels, pesto en reductie van porto

€ 13,50

Tartaar van zeebaars, limoen, kruidenslaatje en kroepoek

€ 16,00

Opera van ganzenlever, peperkoek en vijgenconfituur

€ 19,00

Soepen
HERFST - WINTER		
LENTE - ZOMER
Pompoensoep
Erwtensoep
Romige paddenstoelensoep
Witloofroomsoep

€ 5,45
€ 5,45
€ 5,45
€ 5,45

Aspergeroomsoep
Tomatensoep
Romige waterkerssoep
Preivelouté

€ 5,45
€ 5,45
€ 5,45
€ 5,45

SPECIALE SOEPEN
Kreeftensoep
Heldere Bouillon
Thaïse soep met scampi en koriander

€ 8,95
€ 8,25
€ 8,25

Bij de soepen kan u 1 garnituur kiezen.
Garnituren: korstjes, breydelhamsnippers, balletjes, fijne groentjes, eendenborstreepjes of truffelroom.
De soep wordt 2 maal bediend

Warme voorgerechten
Oostends vissersbordje van het huis 			
(schilderspalet met 4 heerlijkheden uit de zee, sausje op basis van appelcider)

€ 19,50

Scampi “diabolique”, groentenrijst en zongedroogde tomaatjes

€ 16,00

Tongfilet (3 st) opgevuld met scampi, verrijkt met kreeftensaus

dagprijs ± € 24,00

In cacaoboter gebakken Sint-Jakobsvruchten met truffelpuree en blanke botersaus, gepofte tomaatjes € 17,50
Kreeftje (1/2) gegaard in de oven, tuinkruiden

dagprijs, afhankelijk van het seizoen

Gebakken ganzenlever, gecarameliseerde appel, calvadossausje

€ 19,00

Suprême van Mechelse koekoek, julienne van groentjes 		

€ 15,25

Spiesje van gebakken Sint-Jakobsvrucht en scampi in harmonie met bladspinazie

€ 16,95

Landeskip met spek “bearnaise”, spinazie, duxelle van champignons

€ 15,25

Frisse tussendoortjes
Sorbet van citrus, Champagne of groene appel 			

€ 4,25

Vruchtenjenever Filliers 30° 			

€ 4,25
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Hoofdgerechten
VISSUGGESTIE
Op vel gebakken zeebaarsfilet, mousseline, geconfijte prei, gedroogde ham

€ 24,50

Gebakken Zalmhaasje “witte wijnsaus”, geconfijte prei, shi-take, bieslookpuree

€ 26,00

GEVOGELTE
Kalkoenfilet “archiduc”

€ 19,50

Parelhoenfilet met een thijm-honingsausje

€ 22,00

Eendenborstfilet à l’orange

€ 24,00

RUNDSVLEES
Châteaubriand saus naar keuze (champignonroom, peperroom, verse béarnaise)

€ 23,50

Filet pur saus naar keuze (champignonroom, peperroom, verse béarnaise)

€ 36,00

VARKENSVLEES
Varkenshaasje “duroc” met spekjes-saus

€ 22,00

Speenvarkenfilet met champignonsaus

€ 22,50

KALFSVLEES
Beste van het kalf (sappige kalfslende), sausje met oude porto

€ 26,00

LAMSVLEES
Lamsfilet met graanmosterdsausje

€ 28,50

WILD (enkel tijdens wildseizoen)
Hertenkalffilet “grand veneur”

dagprijs

Fazantenborst “brabançonne”

dagprijs

Wildstoofpotje

dagprijs

Bij de hoofdgerechten worden begeleide marktgroentjes geserveerd. Deze zijn inclusief in de prijs, samen
met aardappelbereidingen naar keuze: kroketjes, puree, gratintorentje, krieltjes of chefs aardappel.
Extra rondgang van het hoofdgerecht
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pp + € 2,95

Vegetarisch keuzemenu
Aangepaste vegetarische hapjes (4 st)

€ 7,95

Keuze voorgerecht

€ 14,50

Carpaccio van champignons, pesto en mozzarella
of

Cannelloni van komkommer, geitenkaas, honing en Granny Smith appel
Keuze soep

€ 5,45

Groentenbouillon met quorn
of

Waterzooi van knapperige groentjes
Keuze tussengerecht

€ 15,95

Torentje van bladspinazie, tomaat en courgette
of

Tortellini met ricotta en zongedroogde tomaat
Keuze hoofdgerecht

€ 21,00

Groentenburger vergezeld van marktgroentjes en chefs-aardappel
of

Groentengoulash met wilde rijst en kruidenslaatje

Nagerechten
Prijzen exclusief koffie.

Gepersonaliseerd gebak of ijstaart

€ 8,50

Sabayon met kriekenbier en vanille-ijs

€ 8,50

Tiramisu “klassiek”

€ 7,50

Crème brûlée met een waaier van vers fruit

€ 8,50

Appel-peerstrudel, vanille-ijs, engelse room en bittere chocolade

€ 8,50

Crêpes suzette met munt en ijs

€ 8,50

Moelleux van chocolade, frambozencoulis, vanille-ijs

€ 8,50

Trilogie van chocolademousse, advocaat en kersen

€ 7,50

Carrousel van 5 verschillende dessertjes
Koffie (3 x) met zoetigheden
Koffie (3 x) zonder zoetigheden

€ 10,95
pp + € 5,25
pp + € 3,75

Dessertenbuffet “home style”
Prijzen inclusief koffie.

Spektakel van desserten zoals: tiramisu, chocolademousse, rijstpap, fruittaart, pannenkoeken, bresiliennetaart,
soepje van munt met vers fruit, crème brûlée, mini-moelleux, romig schepijs, verschillende mini-gebakjes,
frambozencoulis en een spetterende biscuittaart met vuurwerk.
Prijs na voorgaande maaltijd

€ 22,50

Prijs zonder voorgaande maaltijd

€ 24,75

AANVULLING DESSERTENBUFFET
Chocoladefontein met zoete spekjes en fruit

pp + € 3,50

Standje met verschillende kazen en brood

pp + € 6,75
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Seizoensmenu’s
LENTE
Carpaccio van Deense kabeljauw, witte asperge gemarineerd in yuzu, groene kruiden, wasabi-mayo
Velouté van groene asperges, venusschelpjes
Op vel gebakken Mechelse koekoekfilet “bearnaise”, zeekraal, portobello champignon, Italiaanse aardappelen
Crème brûlée, ijslolly van pistache en gemarineerde aardbeien

ZOMER
Rolletje van West-Vlaams rood, tapanade van rode paprika, pesto van groene kruiden, kaviaar van gele tomaten
Broccolisoepje, mimosa van ei, gerookte eendenborst
Zalmhaasje “blanke botersaus”, jonge bladspinazie, mosselen, shi-take, bieslookpuree
Chocoladedessert met mascarpone, advocaat, rood fruit

HERFST
Tartaar van zeebaars, jonagold, mieriskwortel-mayonaise, dille-olie en kruidenchips
Witloofsoep met gerookte zalm, boursin-kaas
Gegrilde kalfssteak, jonge wortel, oesterzwam, crème van bloemkool met truffel, brie-gratin
Appel-peerstrudel, vanille-ijs, engelse room en bittere chocolade

WINTER
Cocktail van rivierkreeft, sinaasappel-pompelmoes, gember-mosterdvinaigrette
Bloemkoolsoep met bloedworst, aardappelblokjes
Gebakken varkenshaasje “mosterd-honingsausje”, crème aardpeer, knolselder, kruidige aardappel
Moelleux van bittere chocolade in combinatie met bananenmousse
Seizoensmenu

pp € 54,50

Seizoensmenu “All-in”
Bubbeluurtje formula one, 4 hapjes, aanpaste wijnen en waters en afsluitend koffie of thee.

pp € 87,95

Wenst U een extra tussengerecht dan verwijzen wij U graag naar de à la carte-lijst.
Dessertbord ipv het vooropgestelde dessert
Dessertenbuffet ipv het vooropgestelde dessert
Extra rondgang van het hoofdgerecht
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pp + € 6,50
pp + € 14,00
pp + € 2,95

Recepties
Formule
SMALL (1u)

4 culinaire hapjes van de chef aangepast volgens het seizoen

Prijs pp
€ 7,95

MEDIUM (1u30) 5 culinaire hapjes en mokkatasje met een seizoensoepje afsluitend ijsje of sorbet

€ 11,25

LARGE (2u)

€ 17,25

MEDIUM aangevuld met 2 culinaire gerechtjes uit onderstaande walking diner

Tapasbord met crackers met diverse dips, olijfjes, zongedroogde tomaatjes, sardientjes op sap

pp € 2,00

Deze formule is exclusief dranken.

Creatieve Walking Diner
Op de partytafels staan crackers met diverse dips, olijfjes, zongedroogde tomaatjes enz.
Keuze uit rondgang van 6 culinaire gerechtjes die geserveerd worden op trendy porselein:
l

Carpaccio van rundsvlees, parmezaan & pesto

l

Blinis met gerookte zalm, zure room, dille

l

Tataki van tonijn, venkel & wakamé

l

Crème brûlée van ganzenlever, vijgenconfituur, notenbrood

l

Kroketjes van grijze garnalen & chaumeskaas

l

Mini pizza met chorizo

l

Scampi “diabolique”, kruidenrijst

l

Gebakken Sint-Jakobvrucht, tomatentaartje, rucola

l

Ragout van hoevekip, dragon en champignons

l

Mini saltimbocca van kalfsvlees, zongedroogde tomaat & parelpasta

l

Zoete afsluiter met 2 mini gebakjes & tasje mokka of kruidenthee

Dips op de Partytafels + 6 keuze gerechtjes + 2 zoete afsluiters & tasje mokka (2u30)

€ 35,95

Deze formule is exclusief dranken.

Kids
Keuze als voorgerecht uit kaaskroket of fishstick. Daarna een tomatensoep. Als hoofdgerecht balletjes op
grootmoeders wijze of frikandel met frietjes of vol au vent. Als afsluiter een kinderijsje.
Kinderen onder de 6 jaar

€ 20,00

Kinderen tussen 6 en 12 jaar

€ 25,00

(dranken van de kinderen worden tijdens het eten en feest op een aparte rekening geplaatst)
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Buffet “BBQ dip & grill”
Rondgang van 4 gegrilde culinaire hapjes (ongeveer 1u).
Als voorgerecht starten we met een rijkelijke gevulde Oostendse vispapillot klaargemaakt op de BBQ en
geserveerd aan tafel.
Hoofdgerecht op onze grill: de sappig gebraden côte à l’os aan het buffet versneden. Dit lekker stukje vlees
wordt vergezeld van verse bearnaise saus, pepersaus, warme marktgroentjes en gepofte aardappel.
De zoete afsluiter is de gegrilde gemarineerde ananas met vanille-ijs & munt.
(voor de kindjes worden leuke kindvriendelijke alternatieven voorzien)

Prijs buffet “BBQ dip & grill”

€ 59,00

Deze formule is exclusief dranken.
De drankenformules voor de receptie vindt u achteraan, bij het item drankenpakketten.
All-in (apero-uurtje, aangepaste wijnen, waters, pilsbier en koffie tot aan het dessert)

pp + € 33,50

Buffet “cold modern”
Koud buffet met moderne toets
Zalm “Belle Vue”, gerookte zalm met forelmousse, slaharten gevuld met grijze garnaaltjes en tomaat, penne
pasta met scampi, couscous met rivierkreeftenvlees, tomaat mozzarella & basilicumolie, carpaccio van
Iers rund met pijnboonpitjes, vitello tonato, creatieve salades zoals mesclun met radijsjes, wortel-dille, griekse
sla met kerstomaatjes, knolseldersla met Pink Lady.
Volwaardig koud buffet met creatieve salade en broodsoorten - per persoon
Deze formule is exclusief dranken.
De drankenformules voor de receptie vindt u achteraan, bij het item drankenpakketten.
All-in (apero-uurtje, aangepaste wijnen, waters, pilsbier en koffie tot aan het dessert)

€ 38,50

pp + € 37,50

Buffet “showpiece”
Het home-style buffet is onze trots en paradepaardje. We starten met een greep uit het bovenstaande buffet
van vis en vlees en creatieve salades aangevuld met een warm buffet met 2 klassiekers.
Warme klassiekers
l

Vispannetje van de chef, witte wijnsaus en kruidenpuree

l

Parelhoenfilet “stroganoff”, marktgroentjes, kroketjes

Afsluiten doen we met het uitgebreid dessertenbuffet “home style”.
De opstelling van de verschillende buffetten zorgt voor een leuke sfeer, waarbij de gasten elkaar ontmoeten
tijdens de culinaire wandeling.
Combinatie van koud buffet, warm buffet en dessertenbuffet - per persoon
Deze formule is exclusief dranken.
De drankenformules voor de receptie vindt u achteraan, bij het item drankenpakketten.
All-in (apero-uurtje, aangepaste wijnen, waters, pilsbier en koffie tot aan het dessert)
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€ 75,00

pp + € 37,50

Buffet “over land and sea”
Een 5 landenbuffet waar we enkele typische gerechten op een trendy manier presenteren. Van Belgische
frietjes met stoofvlees tot een Spaanse zuiderse Paëlla bijgestaan van een tapasbuffet. Homemade Italiaanse
lasagnes en pasta’s zullen ook de revue passeren. Kortweg een leuk concept met voor iedereen wat lekkers.
We sluiten af met een dessertbord met hetzelfde creatieve karakter.
Buffet “over land and sea” - per persoon
Deze formule is exclusief dranken.
De drankenformules voor de receptie vindt u achteraan, bij het item drankenpakketten.
All-in (apero-uurtje, aangepaste wijnen, waters, pilsbier en koffie tot aan het dessert)

€ 55,00

pp + € 37,50

Wedding party “the roof is on fire”
Een formule waar de aandacht gaat naar een goede ontvangst met exquise hapjes en een fijne bubbel, in
combinatie met een culinair 4–gangenmenu met aangepaste wijnen en waters. Een spetterend dansfeest
moet het summum zijn van deze onvergetelijke dag.
Receptie (1u) met Cava, huisbier, mocktail of fruitsap & 4 culinaire hapjes
Voorgerecht & soep heeft u keuze uit onze seizoensmenu’s
Citrussorbet
Hoofdgerecht
Het beste van het kalf, saus “Fine Champagne”, liefdevolle groentjes, aardappelkroketjes
of

Op vel gebakken zeebaars, mousseline-saus, knapperige groentjes, kruidenpuree.
Dessertenbuffet & een bruidstaart “glitter & glamour” aangesneden door het bruidspaar.
In deze formule zijn alle dranken ook inbegrepen (LIGHT excl. sterke dranken en champagnes), tot 3 u na
het serveren van de koffie.
ALL-IN formule - per persoon

€ 107,50

Buffet “dessert & dance”
Formule waarbij de laat-avondgenodigden aansluiten bij het nagerechtenbuffet en dansfeest.
Ontvangst met glaasje feestelijke bubbels met extra rondgang, wandelings langs het nagerechtenbuffet en
dansfeest inclusief drankenpakket light.
Buffet “dessert & dance” per persoon

€ 49,50

Babyborrel “a new star is born”
Er zijn verschillende mogelijkheden naar elke wens van de klant. Zo kan u bvb. kiezen voor onze creatieve
walking diner of enkel het uitgebreide dessertenbuffet, voorafgegaan door een hapjesformule of een lekker
diner in familiale kring.
In samenspraak met de klant komen wij tot de formule voor uw babyborrel die u het beste past.

Al deze buffetformules zijn mogelijk vanaf 25 personen.
Op aanvraag zorgen wij steeds voor een vegetarisch alternatief.
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Drankenpakketten
DRANKENFORMULE GEDURENDE DE RECEPTIE
Formule

Duur 1u00

Duur 1u30

Duur 2u00

FORMULA ONE

€ 16,00 pp

€ 23,00 pp

€ 28,00 pp

FORMULA TWO
Prosecco “Fidora”, fruitsap, alcoholvrije punch, huisbier, frisdrank

€ 21,00 pp

€ 26,00 pp

€ 32,00 pp

FORMULA THREE

€ 27,00 pp

€ 33,00 pp

€ 38,00 pp

Cava “Valhondo” brut, fruitsap, alcoholvrije punch, huisbier, frisdrank

Champagne “Castelane” brut, fruitsap, alcoholvrije punch, huisbier, frisdrank

DRANKENFORFAIT GEDURENDE DE MAALTIJD
Formule
HOME 1

Drankenpakket met huiswijn voor vier gangenmenu

koud of warm voorgerecht - soep - hoofdgerecht - dessert

Prijs pp
€ 16,50

Wit: Petit Berger (Chardonnay, Viognier) - VDP D’OC
Rood: Les Rochers Cathares (Merlot - Cabarnet Franc) - VDP D’OC

HOME 2

Drankenpakket met huiswijn voor vijf gangenmenu of buffet
2 voorgerechten - eventueel soep - hoofdgerecht – dessert

€ 18,50

Wit: Petit Berger (Chardonnay, Viognier) - VDP D’OC
Rood: Les Rochers Cathares (Merlot - Cabarnet Franc) - VDP D’OC

WORLD 1

Drankenpakket met huiswijn voor vier gangenmenu

koud of warm voorgerecht - soep - hoofdgerecht - dessert

€ 20,50

Wit: Ram (Chenin Blanc Blend) - Stellenbosch
Rood: Ram (Syrah Blend) - Stellenbosch

WORLD 2

Drankenpakket met huiswijn voor vijf gangenmenu of buffet
2 voorgerechten - eventueel soep - hoofdgerecht – dessert

€ 22,50

Wit: Ram (Chenin Blanc Blend) - Stellenbosch
Rood: Ram (Syrah Blend) - Stellenbosch

CASTLE 1

Drankenpakket met huiswijn voor vier gangenmenu

koud of warm voorgerecht - soep - hoofdgerecht - dessert

€ 24,50

Wit: Domaine Olivier Leflaive (Chardonnay) - Bourgogne
Rood: Château Mirambeau Papin (Petit Verdot / Cabernet Franc) - Bordeaux

CASTLE 2

Drankenpakket met huiswijn voor vijf gangenmenu of buffet
2 voorgerechten - eventueel soep - hoofdgerecht – dessert

Wit: Domaine Olivier Leflaive (Chardonnay) - Bourgogne
Rood: Château Montaiguillon - Montagne Saint-Emilion (Merlot) - Bordeaux
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€ 27,00

Drankenpakketten
WIJNEN EN WATERS À LA CARTE
Wij proeven graag met u onze pareltjes aan de kaart zodat wij een harmonie vinden tussen wijn en uw
gekozen gerecht.
Pareltjes van onze wijnkaart

€ 23 - € 25 - € 30 - € 40 - € 50 / fles

Huiswijn per fles (wit - rood - rosé)

€ 22,50 / fles

Flessen bruis en plat water geserveerd tijdens de maaltijd

€ 7,00 / fles

Flessen frisdrank geserveerd tijdens de maaltijd

€ 7,50 / fles

DANSFEEST - DRANKEN VOLGENS FORFAITAIR SYSTEEM (gedurende 4u)
Inclusief bediening

Formule

Dranken

Prijs pp

LIGHT

pilsbier - huisbier - huiswijn - frisdranken - koffie - thee

€ 19,00

FULL

light formule + bieren van hoge gisting en Cava

€ 25,00

VISIT

gasten die aansluiten bij het dansfeest en geen menu genomen hebben

€ 29,00

Na het einde van het drankenforfait, is een overgang naar dranken per stuk mogelijk, met uurloon voor
kelners en barpersoneel. Dit tot de gast het einde van het feest bepaalt.

DRANKEN AAN COURANTE BARPRIJZEN
Exclusief bediening
Dranken

Prijs

pilsbier - witbier - cola - plat en bruisend water - limonade

€ 3,00

gini - schweppes - ice tea - fruitsap

€ 3,10

kriek - Palm / Carlsberg

€ 3,15 / € 3,65

trappisten / andere bieren van hoge gisting

€ 3,80 / € 4,15

glas huiswijn

€ 4,50

glas Cava

€ 7,00

koffie

€ 3,10

Sterke dranken worden enkel geschonken mits toestemming van de gast.
Uurloon kelner: € 35,00 / uur (35 pers = 1 kelner / 70 pers = 2 kelners)
Uurloon barman/zaalverantwoordelijke: € 40,00 / uur
Deze persoon staat in voor de bloemen en cadeaus, alsook voor een feilloos afscheid van het koppel, familie en eventuele
dj/animatie.
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Zalen
ZAAL ESTHER
Deze zaal biedt plaats voor 50 pers (menu aan tafel) zittend en 60 pers (receptie of walking dinner) zittend en
staand. Zaalfee/kost: gratis.

ZAAL ROSALIE
Deze zaal biedt plaats voor 55 pers (menu aan tafel) zittend en 75 pers (receptie of walking dinner) zittend en
staand. Zaalfee/kost (bij minder dan 40 pers.) € 275 (klaarzetten, decoratie, opruimen locatie)

ZAAL HELENA
Deze zaal biedt plaats voor 180 pers (menu aan tafel) zittend en 250 pers (receptie of walking dinner) zittend en
staand. Zaalfee/kost (bij minder dan 80 pers.): € 375 (klaarzetten, decoratie, opruimen locatie).
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Overeenkomst
Ondergetekende ....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

GSM nr. ...................................................... Email ..................................................................................................
(opdrachtgever)

verklaart hierbij een overeenkomst, na goedkeuring van de voorwaarden, te hebben aangegaan met
Feestzaal Breughel
(uitvoerder)
voor het organiseren van een ……………..........................…… feest voor ongeveer …….... personen
op .......... / .......... / .................... (datum).
De opdrachtgever stemt toe met het betalen van een 1ste voorschot van € …………….. Een tweede voorschot
zal betaald worden 3 maanden voor de feestdatum. Deze worden verrekend bij de afrekening. De afrekening
zal gebeuren in 1 keer, binnen de 2 weken na voormelde datum, contant of via overschrijving op rekening
KBC BE45 7374 0414 5489.
Gedaan te Beervelde op .......... / .......... / ....................
Voor akkoord

De opdrachtgever

De uitvoerder

Notities
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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Voorwaarden
Deze feestbrochure biedt u de mogelijkheid om naar uw eigen wens en budget een menu samen te stellen
aan de hand van een ruime keuze gerechten.
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Adreskaartjes worden u gratis aangeboden.
Drukwerk van de menukaarten op aanvraag: ± € 2,50 per kaart en naamkaartjes ± € 0,65 per stuk
Bij een huwelijksfeest zijn beide families verantwoordelijk voor de eindbetaling.
Alle zalen worden voorzien van tafels met beige tafellinnen en donkergrijze servetten, banketstoelen met
bijhorende grijze hoes en voldoende sfeervolle theelichtjes. De standaard bloemstukken accentueren de
feestzaal en tafels, alsook de partytafels. Mag het iets meer zijn? Surf naar www.bloembinderijnaudts.be.
Zij verzorgen graag uw decoratie tot in de puntjes. Keuze uit ovale tafels (8 tot 12 pers), ronde tafels
(6 pers) en rechthoekige tafels (8 tot 10 pers).
Wij bezorgen u een grondplan met de verschillende zaalschikkingen.
Bij het vastleggen van de huwelijksdatum wordt u een voorschot gevraagd van € 1.500. Het voorschot
kan in geen enkel geval teruggevorderd worden. Een tweede voorschot van € 1.500 wordt gevraagd
3 maand voor de feestdatum. Deze twee voorschotten worden in mindering gebracht bij de eindafrekening
(10 dagen na feestdatum).
Bij het vastleggen van een datum voor jubilea, doopfeesten, etc. wordt een voorschot van € 1.000
gevraagd.
De dansmuziek is een héél belangrijk onderdeel voor een geslaagd feest. Juist daarom geven we het
vertrouwen aan onze eigen deejays, gekend in het huis. Neem gerust contact met één van deze deejays:
- Christiaan Bruggeman Deejays 0477 24 11 52
- DJ Kris De Bondt (Feestpaleis) : 0475/29.66.61
- A Deejay 4U : 0476/722814
- DJ’s Marc Dooms & Eric Dooms 052 21 18 47
Om U nog een warmer gevoel te geven in onze zaak bestaat de mogelijkheid om te werken met uplighters,
surf naar www.adeeyay4u.be.
Wij vragen dat het aantal personen dat aanwezig zal zijn op het feest, ten laatste één week voor de
feestdatum wordt meegedeeld. Dit aantal zal in aanmerking komen voor de betaling. Genodigden die niet
opdagen op de dag van het feest, worden eveneens verrekend (kostprijs eten).
Gelieve het gekozen pakket (receptieformule, menukeuze, etc.) één maand op voorhand mee te delen.
Gelieve aangepaste gerechten (vegetariërs - veganisten - allergenen) vooraf te vermelden op het
tafelplan/gastenlijst. Indien er de dag zelf nog aanpassingen zijn, wordt dit als extra aangerekend.
Het proefmenu voor max. 6 pers. kan op aanvraag. Vraag hierover vrijblijvend inlichtingen i.v.m. wijn- en
menusuggesties, alsook over allergenen ed.
Alle producten en diensten worden besteld en geleverd door Feestzaal Breughel. Kurkrecht i.v.m. wijn is
bespreekbaar.
Deze prijslijst is berekend op min. 20 pers. Indien minder wordt er een supplement gerekend van 5 % op
het totale bedrag.
Alle prijzen in deze brochure zijn bindend t.e.m. 31/12/2022, mits wettelijke wijzigingen m.b.t. tewerkstelling en taksen. Hiervoor nemen wij contact op met de klant zodat we naar een geschikt alternatief
kunnen uitkijken.
Sommige producten zijn marktgevoelig (scampi, garnalen, diverse groenten). De prijs hiervan kan aangepast
worden naar de marktprijs.
De directie is niet verantwoordelijk voor het verlies van voorwerpen in en rond de vestiaire en feestzaal,
alsook voor gebeurlijke ongevallen in de tuin, op de parking (100 wagens) en in de feestzaal.
Eventuele schade aan de tuin of feestzaal zal verhaald worden op de opdrachtgever.
Op vrijdag, zaterdag en zondag vragen wij een feestmenu te kiezen van minimum 4 gangen, exclusief
sorbet.
Op zaterdagavond van mei tem oktober, is onze grote zaal voorbehouden voor feesten vanaf minimum
80 betalende personen voor het volledig diner.
Onze zalen hebben een zaalkost, indien de minimum opkomst niet wordt bereikt. Zaal Helena: € 375 bij
minder dan 80 personen, Zaal Rosalie: € 275 bij minder dan 40 personen. Zaal Esther is gratis.
Alle prijzen zijn dienst en BTW inbegrepen.
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