FEESTZALEN - RESTAURANT | WAREGEM

FEESTMENU'S
VA N A F 2 5 VO LWA S S E N P E R S O N E N

BABYBORRELS | COMMUNIES | RECEPTIES | LENTEFEESTEN | HUWELIJKSFEESTEN
JUBILEUMS | GALA’S | WALKING DINNERS | BEDRIJFSBANKETTEN | SEMINARS
MEETINGS | EVENEMENTEN | ROUWMAALTIJDEN
Andere feestformules? - Vraag vrijblijvend een offerte op maat

Stationsstraat 149
8790 Waregem

www.dehoopwaregem.be
info@dehoopwaregem.be

0473 97 33 80

All-in formule ‘FEESTMENU’
APERITIEF - HAPJES - DRANKEN
Glaasje Brut ‘Baron de Noble Cœur’ of sprankelende kir ‘Les Grands Seigneurs’
appelsiensap - mocktail
3 huisbereide amuses van de chef
Huischampagne “Charles de la Milanière – grand cru à Oger – Blanc de Blancs: suppl. € 35,00/fles
(upgrade naar receptie van één uur met Brut of Kir en 5 hapjes van onze chef suppl. € 10,00/pers)
(upgrade naar receptie van anderhalf uur met Brut of Kir en 7 hapjes van onze chef suppl. € 16,00/pers)
Alle geselecteerde witte en rode wijnen, Stella, Hoegaarden, Kriek, Leffe blond/bruin, Triple Karmeliet, waters en softdrinks
Grootmoeders koffie en theeselectie Viva Sara inbegrepen.
Op eenvoudig verzoek alcoholvrije bubbels, wijnen en bier.
(bovenstaande dranken inbegrepen tot het einduur van uw gekozen formule).

MAAK PER MENU/RESERVATIE, ÉÉN KEUZE PER GERECHTENGROEP.
KOUD VOORGERECHT
Polderaardappel - grijze garnaal - haringkaviaar - blanke boter - bieslook
of

Cannelloni van rund - rivierkreeftjes - saus groen kruiden - crumble
of

Forelmousse - appel - rode biet - hartige sablé
of

Huisgerookte zalm - carpaccio - fris slaatje venkel-komkommer-lenteui - dilleroom
of

Suggestie van de Chef

VERRINE
Gastronomisch soepje van de chef volgens seizoen

WARM VOORGERECHT
Schartong - Oostendse wijze - grijze garnaal - mosseltjes - frisse kruiden
of

Flan van kreeft - emulsie van schaaldieren - groene asperges
of

Schotse zalm - spinazieblaadjes - millefeuille - mousselinesaus
of

Zeebaars op vel gebakken - risotto met champignons - nantuasausje
of

Sint Jacobsvruchten in schelp - klassieke gratin
of

Seizoenssuggestie van de chef

HOOFDGERECHT
Châteaubriand Belgisch wit-blauw - bearnaise en bordelaise - verse frietjes
of

Eendenborst - zalf truffel - saus oude port - pomme dauphines
of

Kabeljauw royal - stoemp van jonge prei - chablissaus - geprakte aardappel
of

Lamsheupje - kruidenpersillade - lamsjus - gratinaardappelen
of

Suprème van parelhoen - zalf van brocoli - saus fine champagne - gebakken krieltjes
of

Varkenshaasje “moeulleux” - crème zoete aardappel - saus van Torhoutse mosterd - gebakken krieltjes
of

Seizoenssuggestie van de chef
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DESSERT
Moëlleux van chocolade - baileys - vanilleroomijs
of

Versgeklopte sabayon - vanilleroomijs - bosvruchten
of

Luchtige buiscuittaart - frambozenvulling - Italiaanse meringue
of

Feestijstaart voor elke gelegenheid - warme chocolade, coulis, karamel (supll. € 4,00)
of

5 zoete mini afsluiters “chefs selectie” - sharing / silverplate (supll. € 4,00)
of

Royaal buffet van nagerechten (vanaf 50 pers) (supll. € 7,00)

GROOTMOEDERS KOFFIE OF THEESELECTIE “VIVA SARA”

Prijzen FEESTMENU Maak per menu/reservatie, één keuze per gerechtengroep.
Vanaf 15 volwassen personen.
Startuur: ‘s middags om 12u of ’s avonds om 19u (Met dans enkel 's avonds beschikbaar vanaf 50 per.)

Feestmenu met 1 voorgerecht (koud OF warm), dranken tot aan de koffie

55 euro p.p.

Feestmenu met 2 voorgerechten ( koud EN warm), dranken tot aan de koffie

65 euro p.p.

Drankenforfait met dans (tot 01u) *Dj niet inbegrepen

+ 8 euro p.p.

Drankenforfait met dans (tot 02u) *Dj niet inbegrepen

+ 10 euro p.p.

Drankenforfait met dans (tot 03u) *Dj niet inbegrepen

+ 12 euro p.p.

Drankenforfait met dans (tot 04u *Dj niet inbegrepen

+ 15 euro p.p.

Prijzen geldig tot 31/12/2020 - Opmaak 10 April 2020 - Niet verantwoordelijk voor drukfouten

* Voor de muzikale omlijsting kiest u een eigen dj of onze ervaren huisdj inclusief klank en licht tot 3u. vraag onze voorwaarden
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FEESTMENU
BESTELBON
Kruis uw keuzes aan

Feest op: .................................................................om

12 u

19 u

Aantal volwassen personen (vanaf 12 jaar): .........................................................................................................
Aantal kinderen: ..................(tussen 0 -2 jaar)............................(tussen 3 - 6 jaar)..................(tussen 7 - 12 jaar)
Reden feest : ........................................................................................................................................................
Reservatiegegevens
Naam:...............................................................................

Email:...............................................................................

Adres:...............................................................................

Contactpersoon:..............................................................

Postnummer/Stad:...........................................................

Geboortedatum:..............................................................

Telefoon:...........................................................................

Wenst graag een factuur.

Praktische informatie
- Definitief aantal 10 dagen vooraf te bevestigen.
- Last minute wijzigingen kunnen tot 3 dagen vooraf doorgeven worden.
- Eventuele tafelschikking 10 dagen vooraf mee te delen.
- Betalingsvoorwaarden:
Voor reservatie voor minder dan 10 personen: betaling op dag van feest / reservatie.
Voor reservatie voor meer dan 10 personen:
- een voorschot van €15/p.pers. bij reservatie
- saldo de week vooraf of op dag van feest / reservatie

Kruis uw keuzes aan
Startuur: ‘s middags om 12u of ’s avonds om 19u (Met dans enkel 's avonds beschikbaar vanaf 50 per.)

Feestmenu met 1 voorgerecht (koud OF warm), dranken tot aan de koffie

55 euro p.p.

Feestmenu met 2 voorgerechten ( koud EN warm), dranken tot aan de koffie

65 euro p.p.

Drankenforfait met dans (tot 01u) *Dj niet inbegrepen

+ 8 euro p.p.

Drankenforfait met dans (tot 02u) *Dj niet inbegrepen

+ 10 euro p.p.

Drankenforfait met dans (tot 03u) *Dj niet inbegrepen

+ 12 euro p.p.

Drankenforfait met dans (tot 04u *Dj niet inbegrepen

+ 15 euro p.p.

* Voor de muzikale omlijsting kiest u een eigen dj of onze ervaren huisdj inclusief klank en licht tot 3u. vraag onze voorwaarden

Zie volgende pagina voor vervolg reservatie.

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

Opmaak en druk juni 2020 - Geldig tot 31/12/2021

formule “feestmenu” vanaf 25 personen

FEESTMENU
BESTELBON
Kruis uw keuzes aan
Koud voorgerecht

Polderaardappel - grijze garnaal - haringkaviaar - blanke boter - bieslook
Cannelloni van rund - rivierkreeftjes - saus groen kruiden - crumble
Forelmousse - appel - rode biet - hartige sablé
Huisgerookte zalm - carpaccio - fris slaatje venkel-komkommer-lenteui - dilleroom
Suggestie van de Chef

Warm voorgerecht

Schartong - Oostendse wijze - grijze garnaal - mosseltjes - frisse kruiden
Flan van kreeft - emulsie van schaaldieren - groene asperges
Schotse zalm - spinazieblaadjes - millefeuille - mousselinesaus
Zeebaars op vel gebakken - risotto met champignons - nantuasausje
Sint Jacobsvruchten in schelp - klassieke gratin
Seizoenssuggestie van de chef

Hoofdgerecht

Châteaubriand Belgisch wit-blauw - bearnaise en bordelaise - verse frietjes
Eendenborst - zalf truffel - saus oude port - pomme dauphines
Kabeljauw royal - stoemp van jonge prei - chablissaus - geprakte aardappel
Lamsheupje - kruidenpersillade - lamsjus - gratinaardappelen
Suprème van parelhoen - zalf van brocoli - saus fine champagne - gebakken krieltjes
Varkenshaasje “moeulleux” - crème zoete aardappel - saus van Torhoutse mosterd - gebakken krieltjes
Seizoenssuggestie van de chef

Nagerecht

Moëlleux van chocolade - baileys - vanilleroomijs
Versgeklopte sabayon - vanilleroomijs - bosvruchten
Luchtige buiscuittaart - frambozenvulling - Italiaanse meringue
Feestijstaart voor elke gelegenheid - warme chocolade, coulis, karamel (+ € 4,00 p.p.)
5 zoete mini afsluiters “chefs selectie” - sharing - silverplate (+ € 4,00 p.p.)
Royaal buffet van nagerechten (vanaf 50 pers) (+ € 7,00 p.p.)
Frisdrankje als voorafje + tomatensoep met balletjes + kindersteak met frietjes+ dessert.		
Frisdrankje als voorafje + tomatensoep met balletjes + balletjes in tomatensaus + dessert		
Frisdrankje als voorafje + tomatensoep met balletjes + kaaskroket met frietjes + dessert

Prijzen kinderen
0 tot en met 2 jaar: gratis / 3 tot en met 6 jaar: buffet aan € 20 / 7 tot en met 12 jaar: buffet aan € 30*
* Vanaf 13 jaar gelden de gewone prijzen zoals bij de volwassenen

Dj en dans
Eigen dj

Onze ervaren huisdj inclusief klank en licht

Voor akkoord

Handtekening + naam + datum.

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

Opmaak en druk april 2020 - Geldig tot 31/12/2021

Kinderen (voor alle kinderen éénzelfde keuze)

