Feestenboekje Brasserie 500:

Geachte Mevrouw, Meneer,

Gefeliciteerd met Uw feestgelegenheid en hartelijk dank voor het vertrouwen dat U in ons stelde.
Bij deze gelegenheid willen we U een hoogstaande culinaire omkadering bieden, natuurlijk aangepast
aan U wensen. We streven Ernaar om onze reputatie eer aan te doen en Uw verwachtingen te
overstreffen. We hopen U met deze suggesties een antwoord te geven op Uw wensen: Andere
gerechten of suggesties zijn altijd welkom, en bespreken we graag samen met U.

Aarzel niet en neem vrijblijvend met ons contact op,

Kris Daems & Karl Deno
Brasserie 500
Naamsesteenweg 500
3001 Heverlee
www.brasserie500.be
Info@brasserie500.be
Tel: 016/41.37.04

Algemene inlichtingen:
1. Voor feestbesprekingen gelieve op voorhand een afspraak te maken.
2. Prijzen zijn inclusief 12 of 21 % BTW.
3. In al onze prijzen is bediening, zaal , tafelversiering, decoratie en een
volledig gedekte tafel inbegrepen.
4. Er kan slechts 1 menu gekozen worden voor gans de groep, met
uitzondering van een kindermenu. Kinderen kunnen à la carte kiezen of
het hetzelfde menu nemen als de volwassenen aan 25% korting.
5. Kelners worden voorzien tijdens het menu (1 uur per gang), indien er
pauzes genomen worden, zullen kelners aangerekend aan 30 euro per uur
per kelner.
6. Na 24 uur(middernacht) worden kelners aangerekend aan 35 euro per
uur
7. Ten laatste 7 dagen voor de aanvang van het feest wordt het juiste aantal
personen doorgeven. Dit aantal wordt ook aangerekend.
8. Reservaties gebeuren door betaling van een voorschot en ondertekening
van de overeenkomst.
9. De regeling in verband met dranken is af te spreken. Wijnen kan men
volgens de wijnkaart per fles of volgens vermelde forfaits kiezen. Dranken
worden per glas of volgens de vermelde forfaits aangerekend..
10. De prijsofferte is onder voorbehoud van officiële prijsstijgingen.
11. Feesten met een bedrag onder de 500 Euro , worden de dag zelf
afgerekend.(Master, Visa ,Amex of Cash).

Soepen:






Tomatensoep met balletjes
Franse ajuinsoep met kaastoastjes
Knolseldersoep met bosduifsnippers
Vissoep met rouille en toast
Kervelsoep met kruidenkorstjes

Voorgerechten:.






Duo van kaas- en garnaalkroket
Carpaccio van rundsvlees met notensla en parmezaan
Scampi’s met kervel en champignons
Loempia met geitenkaas en esdoornsiroop
Sint-Jacobsvruchten met duo van pompoen en pastinaak

Hoofdgerechten:.











Kippesuprême ‘fine champagne’ met gebakken witloof
Lamskroontje met savooi en geprakte aardappeltjes in mosterddragonsausje
Zeebaarsfilet met zuiderse tomatensaus en boursin
Varkenshaasje met bladspinazie en sausje van Maredsous
Belgische filet pur met winters groentenpallet en trio van sausjes (2 euro suppl.)
Duo van botervis en hoevekip met krokantje van oude Brugse kaas (2 euro suppl.)
Kabeljauwfilet in een kervelsausje en witte champignons
Ierse gegrilde steak met witloofslaatje en trio van sausjes
Tongfilets met visserssausje en gratin van bloemkool en broccoli
Gebakken zalmfilet met klassieke béarnaise en slaatje van koolrabi

Desserts:.







Chocoladesoesje met bananenijs
Dame Blanche
Crumble van gekarameliseerde appeltjes en rode vruchten
Gevuld pannenkoekje met bosbessen en vanille-ijs
Bavarois van speculoos en kaneelijs
Dessertbord ‘500’ (2 euro suppl.)

Soep – hoofdgerecht – dessert: 35,50 euro
Voorgerecht – hoofdgerecht – dessert: 41,50 euro
Voorgerecht – soep – hoofdgerecht – dessert: 45,50 euro

Drankencombinaties
Drankenforfait A:
Frisdrank en waters: 12 EUR per persoon. Dranken tijdens het menu.
Drankenforfait B:
Witte en rode wijn, Stella, Hoegaarden ,frisdrank en waters: 14.50 EUR per persoon. Dranken tijdens
het menu.
Drankenforfait C:
Witte en rode wijn, Stella, Hoegaarden ,frisdrank ,waters en koffie: 17.50EUR per persoon. Dranken
tijdens het menu.
Drankenforfait D:
Schuimwijn (1glas pp.), witte en rode wijn, Stella, Hoegaarden, frisdrank ,waters en koffie: 21.90
EUR per persoon. Dranken tijdens het menu.
Feestforfait:
Stella, Hoegaarden, frisdrank ,waters, witte en rode wijn, koffie: 28.50 EUR per persoon. Dranken
tijdens het menu en tot 3 uur na de koffie zijn inbegrepen.

