Uw feest, onze passie!
Wil je iets exclusief, met de klemtoon op
animatie, lekker eten en een gezellige sfeer, dan nodigen we u
van harte uit om onze communiemenu’s te ontdekken
DATA 2019:
Wat bieden we u aan voor de kids ?
Kinderanimatie: Kindershow (op zondag), Discobar (op zaterdag), Spelen,
Kids corner, springkasteel, muzikale omlijsting, …
Kinderbuffet: Mini-kaaskroketjes, tomatensoepje, pasta, vol-au-vent, fish sticks, frietjes,
curryworstjes … & dranken all-in
Prijs kinderbuffet inclusief animatie, dranken all-in tot einde maaltijd



28/04 - 01/05 05/05 - 11/05 12/05 - 19/05 26/05 - 30/05 02/06 - 09/06 of op aanvraag

Voor kinderen van 4 tot 7 jaar: 29 euro / persoon
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar: 36 euro / persoon

Menu ALL-IN
Glaasje cava met hapjesbordje - 3 stuks (aan tafel bediend)
Uitgebreide receptie (45 min) met cava, fruitsap, kinderchampagne & hapjes à volonté (+ € 7,00/p)
***

Degustatiebordje : Vitello Tonnato
Kalfsvlees / tonijncrème / appelkapper / ruccola / pekelgroentjes
***

Cappuccino van wortel / croûtons / kruidenkaas
***

Zeebarbeel / fregola / olijfjes / jus van kreeft
***

Châteaubriand / gevulde courget à la Provence / spicey wedges
Of : Gegrild speenvarken / gevulde courget à la Provence / spicey wedges
(gelieve op voorhand 1 keuze te maken a.u.b.)
***

Yslammetje of Ystaart met vers fruit & frambozencoulis
***

Koffie en zoetjes uit eigen huis De Hoprank

Menu incl. geselecteerde wijnen & dranken t.e.m. koffie aan € 70,00/p all-in
Gelieve op voorhand allergieën of vegetariërs door te geven aub

Bent u overtuigd ?
Na reservatie, ontvangt u van ons een voorschotfactuur van € 200,00
Dit bedrag kan overgeschreven worden op onze rekening.
Het restbedrag kan u de dag zelf betalen via bancontact of cash.

Hofstraat 143, Oudegem I T 052/20 12 20
www.hoftermeyghem.be

Gasthuisstraat 14, Opwijk I T 052/35 35 36
www.teaterhuyse.be

