Communie- en lentefeesten

Auberge du Pêcheur
2018

Geachte mevrouw, heer
Elke gebeurtenis is een feest!
Een eerste, een plechtige communie of een lentefeest zijn een feest voor
het kind…maar ook voor de ouders en de familie.
Omdat de smaak en de belangstelling van kinderen en hun ouders nogal
eens kunnen verschillen heeft Auberge du Pêcheur voor u enkele
voorstellen uitgewerkt.
Wij stellen u onze pasklare menu’s voor die geserveerd worden in onze
zalen zodat u met uw familie kan genieten van deze unieke gebeurtenis.
Uiteraard kunnen we ook steeds voorstellen op maat maken voor u.
Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.
Met vriendelijke groeten.
Brice Terrijn
Banket Manager

Brechtje Mestdach
Conference & Event Sales

MENU FANTASIE
Gemarineerde burrata - pijnboompit – rucola – tomaat

Aspergeroomsoep

Ierse rib-eye – pesto – zoete ui - wafelaardappel

Ijslammetje – seizoensfruit – coulis
Prijs per persoon:

€ 55,00 pp
€ 77,00 pp met wijnen van het huis

MENU HARMONIE

Céviche van zeebaars – komkommer – handgerolde couscous

Asperges – mini-mozzarella – gezouten ansjovis

Parelhoenfilet in Kadaïf – champignons – Mangalica

Ijslammetje – seizoensfruit – coulis

Prijs per persoon:

€ 58,00 pp
€ 79,00 pp met wijnen van het huis
€ 89,00 pp met geselecteerde wijnen

MENU KLASSIEK
Terrine van ganzenlever – vijg – hazelnoot

Bisque van garnaal uit de Noordzee – Armagnac

Goudbrasem – courgette – gesmolten tomaat

Belgische rundslende – lente-ui – mini-aardappel

Ijslammetje – seizoensfruit – coulis
Prijs per persoon:

€ 65,00 pp
€ 84,00 pp met wijnen van het huis
€ 94,00 pp met geselecteerde wijnen

Andere menu’s op aanvraag

KINDERMENU’S
Kaaskroket
of
Garnaalkroket
of
Tomatensoep met balletjes
of
Aspergesoep

Hamburger met frietjes en gemengd slaatje
of
Kippenfilet met appelmoes en aardappelkroketjes
of
Kabeljauw met aardappelpuree en prei

IJslam met verse aardbeien en aardbeiencoulis

Prijs per persoon:

€ 40,00 pp incl. drankjes, chips, nootjes & springkasteel
indien mooi weer

All-In formule om uw feest te vervolledigen
“Sint-Martens-Latem”
Voor u en uw genodigden serveren wij volgend aperitief
1 glas champagne of fruitsap
2 feestelijke receptiehapjes
Tijdens het feestmaal spuit en plat water
Mokka en koekjes om af te ronden
Prijs per persoon : € 22,00

Prijzen incl. bediening tot 18u00
Nadien wordt personeel in rekening gebracht

