

Rouwmaaltijd
Een rouwmaaltijd vraagt om een ingetogen aanpak

Rouwformule 1

€ 17,00 / PERS

Mix van sandwiches en pistolets met volgende vleeswaren
belegd: kaas, ham, vleessla, préparé en krabsla (4)
Gevolgd door een drooggebak
(rijsttaart OF éclair)

Rouwformule 2

€ 19,50 / PERS

Mix van verschillende broodjes met assortiment vleeswaren
(kaas, ham, salami, vleessla, préparé en krabsla) vergezeld
van crudités
Gevolgd door een drooggebak (rijsttaart OF éclair)

Koffie naar believen

Koffie naar believen

Rouwformule 3

€ 27,00 / PERS

Warme maaltijd geserveerd aan tafel
Tomatensoepje (2 maal)
Klassiek duogebraad overgoten van een rode wijnsaus
(seizoensgarnituur en duchessekroketjes)
OF
Kalkoengebraad bijgestaan van een portosaus
(seizoensgarnituur en duchessekroketjes)
OF
Varkenshaasje bijgestaan van een pepersaus
(seizoensgarnituur en duchessekroketjes)

Rouwformule 4

€ 21,50 / PERS

Koude schotel met gebakken krielpatatjes gevolgd door
drooggebak met koffie naar believen
Aperitief met borrelbord (glas cava of vers fruitsap) € 7,00
Aperitief met zoutkoekje (pineau des Charentes,
porto, sherry, martini of fruitsap)

€ 4,00


Rouwformules 1 en 2 kunnen vooraf voorzien worden
van een verse dagsoep (incluis repasse) + € 5,00 / pers

Koffie met gebakje

Dranken tijdens of na de maaltijd geserveerd
Pilsbier / Bieren van hoge gisting
Frisdranken / Huiswijnen

€ 2,60 / € 3,50

Pousse Café

€ 6,50 - € 8,00

Fles Spa / Fles frisdrank / Fles huiswijn
Drankenpakket met 3 glazen huiswijn en water op tafel
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€ 2,60 / € 3,50 - € 4,00
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€ 6,95 / € 7,50 / € 22,50
€ 10,00 / PERS
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Als je echt wilt feesten !
Reeds 4 generaties lang een begrip in de streek ...
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Welkom

Gelegen aan het station van Beervelde

Feestzaal Breughel

L’autre Côté

Beerveldsebaan 32
9080 Beervelde
T 09 355 51 54

Beerveldsebaan 17
9080 Beervelde
T 09 278 22 90

www.feestzaalbreughel.be
info@feestzaalbreughel.be

info@lautrecote.eu
www.lautrecote.eu

Feestzaal breughel staat garant voor een geslaagd feest !
Vraag vrijblijvend meer informatie over onze menu- en wijnkeuze alsook onze walking-dinners, wandelrecepties, landenbuffetten, themafeesten (vb. Italian Night (maffiastyle), Spaanse avond (La noche d’amor), want feestvieren is toch een heel
klein beetje uit je dak gaan.
Wat is er mooier dan de feestvierder en zijn familie– en vriendenkring het feest van hun leven te bezorgen en te verzorgen.
Bij ons moet men zich thuisvoelen!
Hopende U te mogen ontvangen.
Familie Mestach-Blancquaert, Familie Mestach-De Wilde en team
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