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Geen zaalhuur
Stijlvol ingedekte tafels
Bloemen en kaarsjes
Inclusief springkasteel
NR.34

Inclusief ballonnenclown
Inclusief cadeautafel

GROEP VDAL
ONTMOETEN & BELEVEN

Prijszetting All-in gedurende 5 uur:
Volwassenen: 95,00/pp
Kinderen tot 12 jaar: 35,00/pp
Peuters onder 4 jaar: gratis
(incl. welkomstdrankje, huisgeselecteerde wijnen, waters,
bieren van hoge en lage gisting, frisdranken en koffie / thee)

www.groepvdal.be

Gratis
Springkasteel
&
Bezoekje van de
Ballonnenclown

Van Harte Welkom!

Een Communie- of Lentefeest betekent een mijlpaal in
het leven van een kind. De organisatie van een prachtig
Communie- of Lentefeest is een kolfje naar de hand
van Feestzalen ’t Rietlaer. Onze medewerkers bieden
jullie een zorgeloze dag aan om samen met familie en
vrienden te genieten van jullie kleine kapoen. Natuurlijk
staat jouw kind centraal maar ook de andere aanwezige
gasten zullen een heugelijke dag beleven.

Aanvullend bij het ontvangst van uw gasten bestaat de mogelijkheid
extra tafelgarnituren te voorzien. Deze worden verdeeld over de statafels.
Grissini I Tapenade I Zongedroogde tomaat I Ansjovis I
Italiaanse ham I Chorizo I Griekse olijven I Groentenchips
Suppl.: 4,50/pp

Menuvoorstel
Kids

Groentenfrietjes met klassieke dip
Suppl.: 3,00/pp
Borrelnootjes / Chips / Olijfjes
Suppl.: 2,00/pp

In deze folder geven we graag het Communie- of
Lentefeest keuzemenu weer. Wensen jullie toch een
ander voorstel, dan staan we zeker voor jullie klaar en
maken met plezier een nieuw voorstel op maat.

Van Harte Welkom:

Kinderchampagne I Sinaasappelsap I
Chips4Kids I Gefrituurde minisnacks

Voorgerecht:

Tomatensoepje I handgerolde balletjes

Menuvoorstel
Volwassenen

OF
Kaaskroketje

Hoofdgerecht:

Kipfilet met appelmoes I frietjes
OF
Kinderbox met verrassing

Ontvangst
& Amuses

Voorgerecht:

Huisgemarineerde Schotse Zalm ‘Gravad Lax’ I radijs I
komkommer I rode ui I Griekse pasta I foreleitjes I kruidige brioche
OF
Vitello Tonnato I appelkappertjes I New Style

Soepje:

Een ‘Van Harte Welkom’ voor jullie en de gasten
met bubbels en een hapje op één van de gezellige
buitenterrassen bij goed weer, bij minder goed weer in de
buurt van de feesttafels, met schikking naar wens.
Drankje:
Huisgeselecteerde cava
Sinaasappelsap
Waters
Onze Chef serveert heerlijke aperitiefhapjes volgens het
seizoen: koud en warm, trendy en origineel gepresenteerd.
De Chef voorziet in 2 koude en 2 warme hapjes per
persoon, gedurende een tijdspanne van één uur.

OF
Curryworst met frietjes
OF
Koninginnenhapje met frietjes en vers slaatje

Dessert:

Ijstaart of ijslam

Tomatensoepje I handgerolde balletjes I basilicum
OF
Aspergeroomsoep I aspergepunten

Hoofdgerecht:

Zwartpootvarken ‘Pata Negra’ I chips van zijn ham I wortelcrème I
rozemarijn I vleesjus I groententaartje I aardappelkroketjes
OF
Op vel gekorste Parelhoen I zalf van knolselder I
groententaartje I jus met oude port I gratinaardappelen

Dessert:

Ijstaart I chocoladesaus I room I rood fruit
OF
Ijslam I chocoladesaus I room I rood fruit

Koffie of Thee:
Snoepertjes

All-in Drankenarrangement
gedurende 5 uur
Huisgeselecteerde cava

Huisgeselecteerde witte en rode wijn
Bieren van lage en hoge gisting
Waters en frisdranken
Koffie en thee

