De hele zaak / zaal voor u exclusief
Formule vanaf €74,00

Trouwformules met menu
beschikbaar vanaf 25 personen

Bekijk onze acties
op onze website

Offerte op maat
mogelijk

TROUW MENU
APERITIEF

Verwelkoming met ‘brut Baron de Noble Cœur’, ‘Kir Les grands Seigneurs’ of appelsiensap en ﬁjne, huisbereide amuses naargelang de gekozen formule.
Alle geselecteerde witte en rode wijnen, waters, bieren, alcoholvrije- en frisdranken inbegrepen zoals gekozen formule.

KIES 1 OF 2 VOORGERECHTEN
Gevulde aardappel
zalmsnippers, mousselinesaus

Trio van zalm
gerookt - tartaar - mousse, bieslook, dilleroom

Carpaccio van Wit-Blauw
truﬀelolie, pesto en parmezaanschilfers

Tataki van tonijn +€2,00
zachte crème van wasabi

Gebakken zeewolf +€2,00
jonge prei, aardappelzalf met tuinkruiden,
witte wijnsaus

Gebakken kabeljauwﬁlet +€2,00
melkstampertjes, hazelnootboter,
handgeklopte mousselinesaus

KIES EEN SOEP
Verrine van jonge prei
Jonagold, gerookte eendenborst,
zachte curryroom

Verrine van bloemkool
gerookte forel, crème van verse tuinkruiden

Bisque van schaaldieren
Armagnac, gamba, bieslook,
licht opgeklopte room

KIES EEN HOOFDGERECHT

De visgerechten van hierboven kunnen ook als hoofdgerecht verkregen worden - hoofdgerechten worden bijgeserveerd
Suprême van parelhoen
knolselder, pommes fondantes,
champignonroomsaus, truﬀelaroma

Varkenshaasje ‘Licht gerookt’
Gerisoleerde krielaardappeltjes,
peperroomsaus, primeurgroenten

Lamsheupje
kruidenpersillade, lichte jus, zachte sherry,
primeurgroenten, gratin dauphinois

Varkenskroontje +€3,00
geglaceerde wortel en krieltjes in de pel,
sausje van graantjesmosterd

Gebakken eendenborst +€3,00
‘Fine Champagne’, groene boontjes,
roomaardappelen

Chateaubriand ‘Wit-Blauw’ +€3,00
Dauphine aardappelen, primeurgroenten,
roomsaus van peper en sjalot

KIES EEN DESSERT
Bruidsijstaart
warme chocolade, rode vruchtencoulis,
slagroom

Dessertbord +€3,00
4 heerlijke dessertjes
van de Chef + bruidsijstaart

Luxe- dessertbuﬀet +€7,00
De hoorn des overvloeds + bruidsijstaart
Vanaf 50 pers.

DANSFEEST

Voor de muzikale omlijsting kiest u een eigen dj of onze ervaren huisdj tot 3u aan voordeelprijs: €500,00 btw incl.
Maak 1 keuze per gerechtengroep. Hoofdgerechten worden bijgeserveerd. Een andere saus? We hebben alternatieven: mousseline, bearnaise, beurre blanc, roomsaus, ...
Als hoofdgerecht liever vis, vegetarisch, allergieën? Geen probleem, we bespreken het graag vooraf.

Trouwformule menu verkrijgbaar vanaf 25 personen

Menu met 1 voorgerecht

Menu met 2 voorgerechten

Menu met 1u receptie, 4 hapjes en dranken tot 3u

74 euro p.p.

+ 8 euro p.p.

Menu met 1,5u receptie, 6 hapjes en dranken tot 3u

79 euro p.p.

+ 8 euro p.p.

Langer feesten? Dranken in tot 4u

+4 euro p.p.

+4 euro p.p.

Aperitief, geselecteerde wijnen, waters, bieren, frisdranken tot aan de koﬃe zijn inbegrepen.
Champagne €35 supplement per ﬂes / Vraag ook naar de kaart met nog exclusievere wijnen
Drukfouten voorbehouden - Op zaterdag vragen we wel een minimum van 120 genodigden. Aarzel niet om bij een minder aantal toch met ons te spreken. We maken een oﬀerte op maat.

De Hoop, Stationsstraat 149, 8790 Waregem - 0473/97 33 80 - www.dehoopwaregem.be - info@dehoopwaregem.be

Opmaak en druk augustus 2018 - Geldig tot 31/12/2019 - Drukfouten kunnen aanwezig zijn.

KOFFIE

naar hartelust met zoete versnaperingen

RESTAURANT-FEESTZAAL | WAREGEM

BABYBORRELS COMMUNIEHAPPENINGS RECEPTIES HUWELIJKSFEESTEN
JUBILEUMS PROEVERIJEN GALA’S WALKING DINNERS BEDRIJFSBANKETTEN
PRODUCTVOORSTELLINGEN SEMINARS MEETINGS EVENEMENTEN ROUWMAALTIJDEN
DE FEESTZAAL ‘PATIO’, HET RESTAURANT BENEDEN EN PRIVÉ ZAALTJE BOVEN
BIEDEN PLAATS AAN 25 TOT 250 PERSONEN. CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND.
WWW.DEHOOPWAREGEM.BE

