feestvormen

Feestzalen

DeWaterhoek
Orsmaelstraat 30 • 3450 Geetbets
Tel: 011 – 58 78 45 • Fax: 011 – 58 92 88
E-mail: Info@dewaterhoek.be
Website: www.dewaterhoek.be

Tr e n d y

Voorwaarden en prijzen (inclusief btw)
Voor elke privé verjaardag, verlovingsfeest, vrijgezellenavond,
jaartallenviering,….. of gewoon een huwelijksfuif!
Of als bijeenkomst op een zondagnamiddag?
We hebben het graag wat losser, geen standaard
opgedekte tafels, enkel salons en statafels met krukjes
zodat iedereen kan wandelen, praten of dansen!

Maatschappelijke zetel voor facturatie “WH-Culinair”:
Verdaelstraat 14, 3450 Geetbets
Btw nr: BE0809.445.105
IBAN BE53 7340 2597 1353
G eld ig van 0 1 / 0 1 / 1 5 t ot 3 0 / 1 2 / 1 5

D

Dansfeest en fuif
Voorwaarden:
•
•
•

•
•
•

P

Niet mogelijk op een zaterdag in de maanden juni, juli en augustus. (tenzij aan het zwembad)
Geen standaard opgedekte tafels, enkel salons en statafels met krukjes
Indien geen volwaardig menu genomen wordt, zal een zaalhuur aangerekend worden:
o zwembadzaal (tot 100pers) = 300euro (zwembadwaterverwarming: 150euro)
o lavendelhofke (tot 150pers) = 850euro
o appelgaard (tot 600p) = 1500euro
Dranken worden verrekend per verbruik aan eenheidsprijs en zijn af te halen aan de bar. Extra obers worden
verrekend aan 30euro per ingaand uur (galabals- bijkomende voorwaarden)
Op de uitnodiging steeds vermelden dat het om een “DANSFEEST of FUIF” gaat !!
Kan aangevuld worden met:
• Nachthapjes/frietjes/hotdogs zie pagina 22
• Receptiehapjes zie pagina 5
• Mini sandwiches basic met kaas of ham: 1,25euro/stuk
• Gelegenheids- of bruidsgebak zie pagina 21

Pastabuffet
Met veel zorg werkten we in onze brochure stijlvolle menu’s en buffetten uit voor uw feest. Het pastabuffet is hierop een variant als aanvulling of voor
verjaardags-, personeels- of verenigingsfeesten en kan niet worden genomen als volwaardig diner bij een huwelijksfeest op een zaterdag tussen 1 april
en 31 oktober.

Voorwaarden:
•
•
•

Mogelijk vanaf 60 personen
Geen standaard opgedekte tafels, enkel salons en statafels met krukjes
Bediening/dienst is inbegrepen binnen het drankenforfait tot uiterlijk 03u30 (tenzij het drankenforfait langer loopt).
Nadien geldt een eenmalige vaste kost van 100 euro.
Vanaf 60 bevestigde personen – 4pasta’s
Vanaf 80 bevestigde personen – 5pasta’s
Vanaf 100 bevestigde personen – alle 7 pasta’s
Walking buffet gedurende 2u met kleine borden
Spaghetti’s carbonara (champignons en spek)
Saggotini met spinazie, ricotta en salie
Tagliatelli met duo van zalm ( gegrild en gerookt)
Papardelli puttanesca ( zwarte olijven, ansjovis en tomaat)
Vegetarische lasagne
Cannelloni Napolitano
Pasta van de chef (afhankelijk van het seizoen)
Brood, gemalen kaas en Parmezaan

H
1 dessertje uit ons assortiment geserveerd

Prijs pastabuffet
en dessertje zonder drank
27,35euro

+ 30 minuten ontvangst
met Luxemburgse schuimwijn en fruitsap
31,85euro

+ 2uur witte en rode huiswijn, stella en frisdrank bij
buffet
40,35euro

+ 3uur witte en rode
huiswijn, stella en frisdrank
tijdens dansfeest
50,85euro

Bij afwijking op het gefactureerde aantal volwassenen rekenen wij een supplement van 15euro voor elke persoon beneden de 50personen.

Kan aangevuld worden met koffie, taart, gelegenheidsgebak zie pagina 21

DeWaterhoek

Orsmaelstraat 30, 3450 Geetbets • info@dewaterhoek.be • fax 011-58 92 88 • tel. 011-58 78 45

S

Standing dinner
Voorwaarden:
•
•
•

Mogelijk vanaf 35 personen
Geen standaard opgedekte tafels, enkel salons en statafels met krukjes
Bediening/dienst is inbegrepen binnen het drankenforfait tot uiterlijk 03u30 (tenzij het drankenforfait langer loopt).
Nadien geldt een eenmalige vaste kost van 100 euro.
7 gerechtjes geserveerd gedurende 3uur
Torentje van rauwe en gerookte Noorse zalm met handgerolde cousous
Tartaar van Limousinrund, eekhoorntjesbroodmayonaise en mini frietjes
St-Jacobsvrucht, quinoa, beurre blanc
Roodbaars, zalfje van artisjok, zongedroogde tomaten
Seizoenssoepje
Eendenborst, appelsien met roze peper, gebakken aardappel
Filet van Iberico, groentengratin, citroenthijm

H
1 dessertje uit ons assortiment geserveerd

Prijs gerechtjes
en dessertje zonder drank
44,35euro

+ 30 minuten ontvangst
met Luxemburgse schuimwijn en fruitsap
48,85euro

+ 3uur Luxemburgse
schuimwijn, witte en rode
huiswijn, stella en frisdrank
59,35euro

+ 3uur witte en rode
huiswijn, stella en frisdrank
tijdens dansfeest
69,85euro

Bij afwijking op het gefactureerde aantal volwassenen rekenen wij een supplement van 15euro voor elke persoon beneden de 50personen.

Kan aangevuld worden met koffie, gelegenheids- of bruidsgebak zie pagina 21

P

Party receptie
Voorwaarden:
•
•

Geen standaard opgedekte tafels, enkel salons en statafels met krukjes
Bediening/dienst is inbegrepen binnen het drankenforfait tot uiterlijk 03u30 (tenzij het drankenforfait langer loopt).
Nadien geldt een eenmalige vaste kost van 100 euro.
13 hapjes geserveerd gedurende 3uur
Koude hapjes: Mouse van beenham en pickles,
Hapje gerookte zalm, Ganzeleverbonbon maanzaad/amandel/truffel,
Zongedroogde tomaten met mozzarella

H
Warme hapjes: Tomatensoepje met chorizo, houten korfje met Noordzeevis, Scampivlinder broodkruim zoet zuur
sausje, Kroketje paling in ’t groen, Fagotinni met parmaham, Tarte tatin van ajuin en witte pens, Mini hamburger,
Gebakken mini Sint-Jacobsvruchten met seizoensgroentjes, Kippenspiesje

H
1 dessertje uit ons assortiment geserveerd

Prijs hapjes
en dessertje zonder drank
22,65euro

+ 3uur Luxemburgse schuimwijn,
witte en rode huiswijn, stella
en frisdrank
35,40euro

+ 3uur witte en rode huiswijn, stella
en frisdrank tijdens dansfeest
45,90euro

Kan aangevuld worden met koffie, gelegenheids- of bruidsgebak zie pagina 21
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W

Walking buffet
Voorwaarden:
•

Mogelijk vanaf 75 personen

•

Geen standaard opgedekte tafels, enkel salons en statafels met krukjes

•

Bediening/dienst is inbegrepen binnen het drankenforfait tot uiterlijk 03u30 (tenzij het drankenforfait langer loopt).
Nadien geldt een eenmalige vaste kost van 100 euro.
Walking buffet gedurende 2u met kleine borden
Visbuffet: Scampi met duivelse saus (licht pikante vissaus met jalapeño chili) / rijst/
spiegel met kubusjes gerookte zalm mascarpone / zeevruchtensalade
Vleesbuffet: seizoensstoofpotje / frietkraampje / Bayonneham met fruit /
terrine van beenham met pickles/ gebakken kippenspiesje
Pastabuffet: vegetarische lasagne / penne amatriciana / Fusilli met zalm / parmesan /
gemalen kaas / tomaat mozzarella
Koffiebuffet met kleine gebakjes

Prijs walking buffet
zonder drank
40,00euro

+ 30 minuten ontvangst
met Luxemburgse schuimwijn en fruitsap
44,50euro

+ 2uur witte en rode huiswijn, stella en frisdrank bij
buffet
53,00euro

+ 3uur witte en rode
huiswijn, stella en frisdrank
tijdens dansfeest
63,50euro

Bij afwijking op het gefactureerde aantal volwassenen rekenen wij een supplement van 20euro voor elke persoon beneden de 50personen.

B

Babyborrel vanaf 35 volwassenen
Voorwaarden:
•

Beperkt aantal grote tafels maar vooral salons en statafels

•

Bediening/dienst is inbegrepen

Ontvangst om 15u met 1 glaasje Luxemburgse schuimwijn en fruitsap

H
Dessertbuffet geopend vanaf 15u15
Bavarois, tiramisu, witte en bruine chocolademousse, soufflé van het huis,
1/4 ananas, panacotta, verse fruitsla, crème bruléee,
Flensjes Grand Marnier/chocoladesaus/warme krieken,
Kaasschotel, perenwijn, rode wijn, roomijs met diverse smaken, klein gebak

H
Witte en rode huiswijn, stella, cola, cola light, limonade, fruitsap, bruis en plat water inbegrepen
Van 15u-17u: 25,75euro

Van 15u-18u: 27,75euro

H
Aanvulling met snacks (zie pag 22), gelegenheidsgebak (pag 21)
Ballonversiering mits supplment
Luxedranken (Leffe, Duvel, Westmalle, Kriek ter Dolen) zijn niet inbegrepen maar beschikbaar aan 3,40euro/stuk
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