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FORMULE 1
RECEPTIE 2u.

Wij ontvangen uw gasten met een glaasje bubbels, Sinaasappelaere of Maris Otter. Op de
tafels plaatsen we enkele versnaperingen. Onze obers dragen een assortiment koude en

warme hapjes rond, 8pp. Hieronder stellen wij een voorbeeldassortiment voor, dit kan
variëren naargelang het marktaanbod.

TAFEL HAPJES

Grissini met home made tapenade
Groentenchips
Popcorn met pittige kruiding

KOUDE EN WARME HAPJES

Bouillon van komkommer / dille
Gegrild buikspek / zoete aardappel / pickels
Ijspegelradijs met zwarte rijst
Panna cotta van bloemkool / hamsnippers
Roereitje / zwarte truffel / wonton
Blini / hangop / radijs / notencrunch
Chips van Lomo di Colonato / lookmayonaise / croutons
Croque focaccia / pesto / coppa

DRANKENASSORTIMENT
 Cava M&M, Aperitiefbier Maris Otter, fruitsap of home made ice tea

Forfaitprijs € 35,00 pp.
excl. BTW



Wij ontvangen uw genodigden met een hapje (5pp.) en een drankje in rondgaande
bediening. Aansluitend serveren onze obers 5 gerechtjes op trendy porselein

gepresenteerd. Hieronder stellen wij een voorbeeldassortiment voor, dit kan variëren
naargelang het marktaanbod.

TAFEL HAPJES
Grissini met home made tapenade
Groentenchips
Popcorn met pittige kruiding

KOUDE EN WARME HAPJES

Bouillon van komkommer / dille
Gegrild buikspek / zoete aardappel / pickels
Ijspegelradijs met zwarte rijst
Panna cotta van bloemkool / hamsnippers
Roereitje / zwarte truffel / wonton
Blini / hangop / radijs / notencrunch
Chips van Lomo di Colonato / lookmayonaise / croutons
Croque focaccia / pesto / coppa

DRANKENASSORTIMENT
 Cava M&M, Aperitiefbier Maris Otter, fruitsap of home made ice tea

FORMULE 2
APERO & WALK TO YOU 3u.



DRANKENASSORTIMENT
 Rode en witte wijn, waters, cola en cola zero, pils

Gerookte zalm / appel / komkommer / hangop
Gegrilde watermeloen / mangalica / buratta / hazelnoot
Tartaar van rund / crème van pickels / krokant
Zeebaars / fregola / mossel / chorizo
Entrecôte / geconfijte sjalot / ratte aardappel / jus van sali

WALK TO YOU GERECHTJES



DRANKENASSORTIMENT
 Koffie en thee

Mini dame blanche / verse chocoladesaus / slagroom
Vers gebakken Feestarchitect wafeltjes met slagroom & vers fruit
Ambachtelijke koekjes: mini boules de Berlin, bokkenpootjes, macarons, ...

ZOETE AFSLUITER 

Wij serveren uw gasten een dessert in rondgang, u kan kiezen uit volgende mogelijkheden:

Forfaitprijs € 75,00 pp.
excl. BTW







Porselein, bestek & glazen
Ingerichte keuken
Kok, keukenteam & zaalpersoneel 
Op- & afbouw 
Staand meubilair
Standaard verlichting
Achtergrondmuziek
Elektriciteit & water

INBEGREPEN IN DE PRIJS

NIET INBEGREPEN IN DE PRIJS
Zaalhuur
12% BTW, 21% BTW
Bloemdecoratie
Beamer, projectiescherm
Extra verlichting, sfeerverlichting, extra geluid, micro
Uitloop van het event

ZAALHUUR
€ 420,00 excl. BTW
Gebruik van max. 4u, inclusief opkuis

Zaal huren op een ander moment of een langere duur?
Uw feest op een andere locatie of met een andere formule? 

Neem gerust contact met ons op!
info@defeestarchitect.be

DE VERMELDE PRIJZEN ZIJN GELDIG VANAF 50 PERSONEN


