FEESTFORMULES

Wij willen u alvast bedanken voor uw vertrouwen in Brasserie De Schorre en in ons team.
Hierbij vindt u een overzicht van onze verschillende mogelijkheden.

Aperitief
Bij aankomst verwelkomen wij uw gasten met een aperitief waarbij we hen de keuze bieden
tussen een glas Cava of appelsien sap.
Fles Cava:
24,50€ - minder dan 50 personen
21,50€ - 50 tot 80 personen
19,50€ - meer dan 80 personen
Appelsien sap @ 8,50€ per liter
U kan dan opteren om het aperitief te beperken tot 1 glas per persoon bij aankomst of wij
kunnen het aperitief bijschenken gedurende één uur of meer.
Ofwel kunnen wij alle dranken à la carte schenken, waarbij deze naar verbruik op de rekening geplaatst worden.
Vanaf de aanvang kunnen wij voor uw gasten reeds party snacks voorzien op de tafels
waarvan zij zich kunnen bedienen zodra zij binnenkomen, bijvoorbeeld chips en nootjes aan
1€ p.p., taco’s met een dipsaus aan 1,50€ p.p., borden met dip groenten aan 2,50€ p.p.,
enz...
In bijlage vindt u eveneens een overzicht van mogelijke aperitief hapjes waarmee u desgewenst het aperitief moment kan uitbreiden.
Tevens in bijlage onze receptieformule, zijnde een all-in formule (hapjes en dranken) gedurende 2 uur @ 24,80€ p.p.

Dranken
Voor de dranken tijdens uw feest kan u kiezen voor onze standaard dranken formule aan
een forfaitprijs per persoon per uur. Dan schenken wij de volgende dranken a volonté: Rode
en witte huiswijn, bieren van het vat(Maes, Grimbergen Blond of Dubbel,kriek), cola (light/
zero), Fanta, ice tea, fruitsap, water, koffie en thee.

Dranken formule:
5,40€ p.p. – minder dan 50 personen
4,90€ p.p. – 50 tot 80 personen
4,20€ p.p. – meer dan 80 personen
Vermelde prijzen zijn geldig vanaf minimum 3 opeenvolgende uren dranken formule.
Een tweede optie is dat wij alle overeengekomen dranken à la carte schenken, waarbij wij
deze naar verbruik op de algemene rekening plaatsen.
Of een combinatie van beide bovenstaande. Bijvoorbeeld vanaf 20u00 tot 01u00 dranken
formule en nadien de dranken naar verbruik.

Zaalhuur & kelners
Onze Brasserie met al zijn faciliteiten kan vanaf 19 uur volledig afgehuurd worden. Dranken
kunnen enkel via de brasserie geregeld worden . Als U de Brasserie huurt voor uw feest
brengen brengen wij kelners in rekening aan 24,90 € per kelner/per uur (vanaf 50 personen
minimum 2 kelners). Huurprijs brasserie 850€ excl btw
.
Voor al uw feesten hebben wij ook een DJ ter beschikking.

Reser vatie en aantal gasten
Wij kunnen voor u een vrijblijvende optie plaatsen op de door u gewenste datum dewelke
gedurende 7 dagen na ontvangst van ons voorstel blijft gelden. Wij noteren uw reservatie als
definitief na ontvangst van een boekingsfee van 10%
Voorschotten geschieden per overschrijving op rekening van Brasserie De Schorre Rekeningnummer met vermelding van uw naam en de datum van het feest.
Wijzigingen van het aantal gasten kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van uw feest
doorgegeven worden en dit met een maximum van 10% verschil.

Vele vriendelijke groeten,

BEVESTIGINGSFORMULIER
De heer/mevrouw ................................................................................. bevestigt bij deze de
reservatie voor ...................... personen op dag .............................................
datum......... / ........ / ................... van ...............................uur tot ……………………………
uur.
Omschrijving
evenement:...................................................................................................................
Keuze
formule: ................................................................................................................................ ....
................................................................................................................................................. .
...................................................................................................................................................
.
En kiest om volgende betalingswijze te gebruiken:
De dag zelf, na afloop van het evenement (cash, visa, bancontact)
Via facturatie. (enkel mogelijk voor bedrijven)
Wij vragen u dan om ons hierbij uw facturatie gegevens door te geven.
Door ondertekening van dit document aanvaard u onze betalingsvoorwaarden :
Naam firma: ..............................................................................
Uw referentie: …………………………………………………………………….
Naam verantwoordelijke:…………………………………………………………………..
BTW nummer: ……………………………………………………………………

Naam:
Telefoon:
Datum:
Adres:

Handtekening:

Feesten
Voor al uw feesten kunnen wij u een aantal formules voorstellen. Gaande van een uitgebreid
buffet, over een BBQ of een menu aan tafel geserveerd.

Broodjes
U kan opteren voor verrassingsmanden gevuld met broodjes (2 euro per broodje) met een
variëteit aan beleg. Eveneens kunnen wij een assortiment aan luxe belegde broodjes @
2,50€ per stuk voorzien.Minimum 30 broodjes
Deze manden worden dan op een buffettafel opgesteld op het door u aangegeven tijdstip.

Receptieformule
Hapjes en dranken worden gedurende 2 uur geserveerd aan 24€50 p.p..
Geldig vanaf 20 personen
Bij aankomst verwelkomen wij uw gasten met een aperitief waarbij we hen de keuze bieden
tussen Cava, appelsien sap of eender welke andere drank uit onze dranken formule
Alle dranken buiten deze dranken formule worden indien gewenst naar verbruik op de rekening geplaatst.
Daarnaast serveren wij volgende hapjes:
· Mini spiesje van mozzarella, kerstomaatje en pesto
· Yakitori mini brochette
· mini bruchetta
· Scampi spiesje met appel en curry
· Bladerdeeg assortiment
· Mokkatasje met seizoenssoepje
· Nems met sweet chili
· Calamar met aeoli
Om af te sluiten voorzien wij in enkele hapjes met zoetigheden
Hapjes en dranken worden gedurende 2 uur geserveerd @ 24€50 p.p..
Extra uur dranken formule zonder cava en hapjes: 4,90€ p.p.

SNACK BBQ
Een snack BBQ hoort eveneens tot de mogelijkheden aan 13,50€ per persoon
waarbij wij dan de volgende snacks klaarmaken en in receptiestijl presenteren aan uw gasten.
Kippeboutjes
mokkatasje soep
Scampi met curry
mozarellaballetjes,pesto en kerstomaat
Chipolatta worstje op een stokje
Minisaté van kip
Bakje frietjes (aan 2,80€ p.p. supplement)
Duurtijd 2 uur
minimum 20 personen

Brunchformules
22,40€ per persoon
Gedurende 2 uur presenteren wij een buffet a volonté waarop ontbijtklassiekers als hartige
gerechten te vinden zijn. Koffie en thee zijn inbegrepen
koffie en thee
Mini koffiekoekjes en croissants
Assortiment bruine en witte broodjes
Hoeve boter
Charcuterieschotel
kazenplank
seizoenssoep
hartige hapjes
diverse salades en dressings
huisgemaakte quiches
Fruitsla en griekse yoghurt

Algemene voorwaarden :
Bovenstaande brunch voorstellen zijn enkel verkrijgbaar op reservatie, vanaf 20 volwassen
personen.
Duurtijd is 2 uur (start uur vanaf 10 of 11 uur)
Wij vragen om het correcte aantal gasten uiterlijk 5 werkdagen voor datum door te
geven, het opgegeven aantal zal aangerekend worden.
Alle dranken buiten en na de formule worden op de algemene rekening geplaatst
Kinderen tot en met 3 j eten gratis van 4 tot 10 j -50%

Ontbijt
keuze tussen

Express
Koffie,thee of warme chocomelk
+croissant. 3,90€
Classical
Koffie/thee/chocomelk
Croissant, 2 broodjes
Ham, kaas, choco, confituur.

10€

Classical XL
Koffie/thee/chocomelk
Classical ontbijt+spiegel of roerei.

12,90€

Prestige
Glaasje cava
Koffie/thee/chocomelk
croissant
Panini of broodje uit ons menu naar keuze

14,50€

Binnenspeeltuin gratis bij classical , XL en prestige tot 12 uur

Menuvoorstel
aan 30 euro per persoon
pompoensoep met gember of
tomatensoep met baselicumsnippers
*****
trio van seizoensvoorgerechtjes
****
Rundsfilet met portosaus en Italiaanse trostomaatjes
of
Botervis met curryolie, purée “Parmesan” en seizoensgroentjes
****
Gevulde soezen met chocolade en rode vruchten

Kids menu (tot 12j)
aan 15 euro
tomatensoep
*******
feestelijk koninginnenhapje of
pizza Margazitna
*****
chocomousse
Algemene voorwaarden

§ Bovenstaande menu voorstellen zijn enkel verkrijgbaar op reservatie
§ Wij vragen om het correcte aantal gasten uiterlijk 5 werkdagen voor datum door te
geven, het opgegeven aantal zal aangerekend worden. In het geval er meer gasten aanwezig zijn dan initieel opgegeven worden deze per persoon in supplement verrekend aan de
gekozen formule prijs.
§ kan gecombineerd worden met een dranken formule

§ ijslam voor communiefeesten aan 85 euro per 20 personen

Stel zelf uw feest menu samen
U kan zelf uw feestmenu samenstellen met de gerechten uit ons menu dat u online kan terug vinden.
Per groep maximaal 3 verschillende keuzes
Per groep 1 rekening

Breugheltafel
aan 25 euro per persoon
Assortiment Belgische paté soorten

Diverse ambachtelijke broodjes
Hoeve boter
****
pompoensoep
****
Vlaamsche stoofkarbonaden met pomme duchesse
Slaatjes
Sauzen
****
Oma’s rijsttaart

Algemene voorwaarden

§ Bovenstaande menu voorstel is enkel verkrijgbaar op reservatie
§ Wij vragen om het correcte aantal gasten uiterlijk 5 werkdagen voor datum door te
geven, het opgegeven aantal zal aangerekend worden.
§ kan gecombineerd worden met een dranken formule

§ vanaf 20 volwassen personen
§ kinderen onder de 3j eten gratis mee van 4 tot 10j -50%

BBQ
Barbecue aan 30 euro per persoon:

-

Ribbetjes
Spies van kip
Brochette van scampi
Vispapilote
kruidig gemarineerde steak
Aardappel in de schil
kruidenboter
Waaier van ovenverse broodjes
assortiment sauzen
Griekse sla, Amerikaanse Coleslaw, Tabouleh
Aardappelsla, pasta -en rijstsla
BBQ ENKEL GELDIG VANAF 30 VOLWASSEN PERSONEN
kinderen tot 10j 50% korting

