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EEN SMAAKVOL JAAR

Ook in 2020 van harte welkom in Feestzalen ‘t Rietlaer...
2020, niet alleen het jaar waarin Feestzalen ‘t Rietlaer zijn
vijfjarig bestaan mag vieren, maar ook het jaar met tal van nieuwe
en vernieuwde activiteiten.
Onze medewerkers hopen u dan ook te mogen ontmoeten op één
of meerdere van deze activiteiten voorgesteld in deze brochure.
‘Ontmoeten & Beleven’, niet zomaar een slagzin, maar een
filosofie waarin al onze medewerkers geloven en hun drijfveer is
om iedere activiteit, ieder feest, groot of klein, weelderig of sober,
tot een juweeltje uit te werken en uit te voeren.
‘t Rietlaer, een locatie die staat voor originaliteit, zich in het groen
situeert, maar toch gemakkelijk bereikbaar is.
Van harte welkom,
Team ‘t Rietlaer

Smaakvolle
ZONDAGEN

Smaakvolle
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Smaakvolle Zondagen, brunchen in een nieuw jasje...

Ofyrbereide amuses met welkomstdrankje
•
Sharing plates per tafel, koude bereidingen
•
Seizoenssoepje geserveerd aan tafel
•
Warm buffet van vis- en vleesgerechten, oven- en Ofyrbereid
•
Smaakvolle afsluiters van een gezellige zondagmiddag
Prijszetting: € 65,00/pp all-in
Kind < 12 jaar: € 25,00/pk - Kind < 3 jaar: gratis
Van 11.00u tot 15.00u
Inclusief huisgeselecteerde wijnen en waters

Van harte welkom
op volgende zondagen

Is het nu brunchen, lunchen of culinair tafelen? We bundelen het
graag allemaal samen tot onze ‘Smaakvolle Zondagen’ met een
familiaal karakter. Elke tweede en vierde zondag van de maand
verwennen onze chefs u graag met lekkere en verse gerechten
volgens marktaanbod.

Zondag 12 januari 2020 - Een toast op het Nieuwe Jaar
Zondag 26 januari 2020
Zondag 9 februari 2020
Zondag 23 februari 2020
Zondag 8 maart 2020
Zondag 22 maart 2020
Zondag 12 april 2020 - Een bezoekje van de Paashaas
Zondag 26 april 2020
Zondag 10 mei 2020 - Moederdag
Zondag 24 mei 2020
Zondag 14 juni 2020 - Vaderdag
Zondag 28 juni 2020
Zondag 13 september 2020
Zondag 27 september 2020
Zondag 11 oktober 2020
Zondag 25 oktober 2020
Zondag 8 november 2020 - Wild van Wild
Zondag 22 november 2020
Zondag 6 december 2020 - Een bezoekje van Sinterklaas
Zondag 13 december 2020
*Tijdens de zomermaanden juli en augustus worden er geen Smaakvolle Zondagen georganiseerd.

Reservatie gewenst via: www.rietlaer.be of mail@rietlaer.be

Vrijdag 8 februari 2020

MOORDDINER

Vrijdag 14 februari 2020

VALENTIJNDINER

Stap live en interactief mee in een film...

Een romantische en culinaire avond met jouw geliefde...

Een sensationeel spektakel, een nieuw real-life-sensatie die alle
verbeelding tart en onze gasten volledig meesleurt in een
levensecht scenario, van de eerste tot de laatste seconde! Een
Moorddiner is geen uitgeschreven verhaal, het verhaal wordt
bepaald door de acties en reacties van de gasten en is dus iedere
keer anders.

Beleef een liefdevolle avond met jouw geliefde in een romantische setting
bij de gezellige open haard met live muziek by Janu op de achtergrond.
Onze chef bereidt alvast een 5-gangen menu aan tafel geserveerd.

Ofyrbereide amuses met welkomstdrankje
•
Warm buffet van vis- en vleesgerechten
•
Smaakvolle afsluiters van een spannende zaterdagavond
Prijszetting: € 95,00/pp all-in
Van 19.00u tot 00.00u
Reservatie gewenst via: www.rietlaer.be of mail@rietlaer.be
Uw reservatie is pas definitief na het storten van het volledige
bedrag op rekeningnummer BE04 1030 4066 8431 met
vermelding Moorddiner - datum - naam - aantal personen.

Sharing plate met romantische amuses en glaasje bubbels
•
Gekorste Schotse zalm - groentenquiche venkelkruid - witte wijn spiegel
•
Cappuccino van boschampignons - mousse van eend - pompernikkel
•
Kalfstournedos - crème van koolrabi - gegrilde aardappel - dragonsaus
•
Cupido’s Dessert
Prijszetting: € 75,00/pp all-in
Vaaf 19.30u in ons romantisch Restaurant
Inclusief huisgeselecteerde wijnen en waters

Sharing
FRIDAYS

Sharing
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Share, eat and enjoy: gezellig tafelen aan de open haard...

Vrijdag 27 maart 2020 - Ofyr Concept
Vrijdag 24 april 2020 - Aspergefestival
Vrijdag 22 mei 2020 - Vis- en Kreeftenfestival
Vrijdag 26 juni 2020 - Ofyr Concept
Vrijdag 18 september 2020 - Streetfood Deluxe
Vrijdag 23 oktober 2020 - Wild van Wild
Vrijdag 20 november 2020 - Grootmoeders Concept

Ofyrbereide amuses met welkomstdrankje
•
Sharing plates, koude bereidingen
•
Seizoenssoepje
•
Sharing plates, warme gerechten, oven- en Ofyrbereid
•
Zoete afsluiters
Prijszetting: € 75,00/pp all-in
Van 19.30u tot 00.00u in ons gezellig Restaurant
Inclusief huisgeselecteerde wijnen en waters

Van harte welkom
op volgende Sharing Fridays

Laat je ieder seizoen verrassen door de creaties van de chef. Tafelen
in een ongedwongen sfeer en genieten van kleine gerechtjes die je
deelt met je tafelgenoten, geserveerd in een gezellig kader.

Reservatie gewenst via: www.rietlaer.be of mail@rietlaer.be

Dinner Parties
‘T RIETLAER

Dinner Parties
‘T RIETLAER

Staat voor heerlijke, eerlijke, sfeerlijke avonden vol beleving. Feesten in een fijn gezelschap (familie, vrienden, vereniging of collega’s), zonder zorgen. Wij ontvangen u van harte met een sprankelend aperitief met amuses, vervolgens serveren wij u een fijn
gerechtje aan tafel, een hoofdgerechtenbuffet en als afsluiter een
grandioos dessert vanuit het zoete hart van onze keuken. Daarna
een spetterende en ontspannen dansavond op de beats van onze
Huis DJ. Iedere editie een bekende Top DJ te gast!
Ofyrbereide amuses met welkomstdrankje
•
Voorgerecht geserveerd aan tafel
•
Warm buffet van vis- en vleesgerechten, oven- en Ofyrbereid
•
Grandioos dessert vanuit het zoete hart van onze keuken
•
Middernachtsnack
Prijszetting: € 75,00/pp all-in
Van 19.30u tot 03.30u in onze Feestzaal
Inclusief huisgeselecteerde wijnen, bieren, waters en frisdranken

Van harte welkom
op volgende Dinner Parties

Culinair genot en muzikaal plezier...

Vrijdag 7 februari 2020 - Launche Party
met gast DJ Wout
Vrijdag 17 april 2020 - Easter Party
met gast DJ Maarten Vancoillie
Vrijdag 29 mei 2020 - Ladies Night
met gast DJ Robert Abigail
Vrijdag 19 juni 2020 - Afterschool Party
met gast DJ Bart-Jan Depraetere
Vrijdag 25 september 2020 - Back2School Party
met gast DJ Sven Ornelis
Vrijdag 16 oktober 2020 - Halloween Party
met gast DJ Ward

Reservatie gewenst via: www.rietlaer.be of mail@rietlaer.be
Uw reservatie is pas definitief na het storten van het volledige
bedrag op rekeningnummer BE04 1030 4066 8431 met
vermelding Dinner Party - datum - naam - aantal personen.

Summer Vibes

OFYR NIGHTS
Donderdag 9 juli 2020
Donderdag 13 augustus 2020

Zomers genieten van een heerlijke Ofyr beleving...
Een warme zomeravond op het gezellige buitenterras rond het
knetterend vuur van de Ofyr. Verwelkoming met een glaasje cava,
een voorgerechtje met de vangst van de dag, de klassiekers op de
Ofyr vergezeld door een uitgebreid groentenbuffet en afsluiten met
lekker huisbereid ijs.
Welkomstdrankje
•
Voorgerechtje met vangst van de dag
•
Heerlijk vlees gegrild boven de houtschilfers van beukenhout
•
Verrassend Ofyr dessert met huisbereid ijs
Prijszetting: € 35,00/pp excl. dranken
Vanaf 19.00u op het gezellige Zomerterras
Reservatie gewenst via: www.rietlaer.be of mail@rietlaer.be

Swing’n
FRIDAYS
Vrijdag 20 maart 2020 - Funky D
Vrijdag 13 november 2020 - Domino
Vrijdag 27 november 2020 - Avant Ski Party - Alpenfever (*)

Culinair genot en muzikaal plezier...
Heeft u al kennis gemaakt met de alomgekende Swing’n Fridays
van ‘t Rietlaer? Een Dinner & Dance concept, net iets anders gebracht. Onze chef’s serveren alvorens u in partymodus gaat maar
liefst 6 gangen aan fijne creaties uit de keuken. Telkens gevolgd
door een live optreden van een bepaalde groep of artiest. Onze
huis DJ verzorgt de afterparty tot in de vroege uurtjes.
Prijszetting: € 79,00/pp all-in (*€67,00/pp all-in)
Van 19.00u tot 03.30u in onze Feestzaal
Inclusief huisgeselecteerde wijnen, bieren, waters en frisdranken
Reservatie gewenst via: www.rietlaer.be of mail@rietlaer.be
Uw reservatie is pas definitief na het storten van het volledige
bedrag op rekeningnummer BE04 1030 4066 8431 met
vermelding Swing’n Fridays - datum - naam - aantal personen.
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