R E S TAU R A N T - F E E S TZAAL

KELSBEKERHOF



R E S TAU R A N T - F E E S T Z AAL

KELSBEKERHOF

-

Tafelen in hogere sferen
Feesten tot 200 personen
Trouwfeesten
Communiefeesten
Familiefeesten
Culinair tafelen in groen Haspengouw
Ruime privé parking
Donderdag = Kreeften - champagne menu (op aanvraag)
Vrijdag = 6 gangen verrassingsmenu
Seminarie
Tuinfeesten
Lunch

DE VOORSTELLEN ZIJN PAS GELDIG VANAF 15 PERSONEN
Elke maandag van 14 tot 20 uur afspraken mogelijk,
na telefonische afspraak. Moest dit niet lukken neemt u
best contact met ons op.
Afspraken zijn niet mogelijk op zaterdag en zondag.
Aanbod geldig van 1/1/2017 tot en met 31/12/2017

ALGEMENE INFORMATIE



KELSBEKERHOF PLUSPUNTEN:
-

Wij vragen geen huur voor de zaal, zaal is 7 uur beschikbaar, elk beginnend extra uur heeft een supplement van 40 €.
Een ruime parking
Gratis tafelbloemen, tafellinnen en standaardmenu’s
Bij mooi weer kan u buiten aperitieven
Als u naamkaartjes nodig heeft om bij uw uitnodigingen toe te voegen geef ons een seintje
Er worden geen etensresten mee naar huis gegeven
Wij vragen een voorschot van 250 € bij het opschrijven van de naam
30 % storten 1 maand voor het feest
Voorschot dient gestort te worden op KBC BE 64 735-1310049-52
Voorschot wordt t niet terug gestort, maar kan opgenomen worden in waardenbonnen
Feesten met minder dan 20 personen worden de dag zelf afgerekend
Een optie kan op 1 datum gedurende 1 week genomen worden
Onze prijzen zijn dienst en BTW. inbegrepen
Juiste aantal personen 7 dagen voor het feest via mail doorgeven
Wijziging van aantal personen kan tot 24u voor het feest per mail doorgegeven worden
De dag zelf kunnen geen wijzigingen meer gedaan worden, dan wordt de menu zonder drank aangerekend
Tafelschikking en gastenlijst mailen of binnenbrengen ten laatste 5 dagen voor het feest (gastenlijst door feestvierder zelf uit te typen)
Beginuur van de feesten: vrijdag en zaterdag tussen 11.30 en 19u, zondag tussen 11.30 en 15u, andere dagen na afspraak
Parking en vestiaire zijn gratis, maar onbewaakt en op eigen verantwoordelijkheid. Wij zijn nooit verantwoordelijk voor schade of diefstal
De organisatoren van het feest zijn verantwoordelijk voor diefstal of schade van hun genodigden aan ons gebouw, materiaal, parking en tuin

VOOR SPECIALE BLOEMSTUKWENSEN KAN U ALTIJD TERECHT BIJ BLOEMEN- EN TUINCENTRUM SAMPERMANS.
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EXTRA BIJ MENU’S:
- 1 uur champagne i.p.v. cava
- dessertbuffet ipv dessert aan tafel geserveerd
- dranken forfait na diner (voor 4u drank)

EASY MENU

R E S TAU R A N T - F E E S T Z A A L

KELSBEKERHOF

optioneel
optioneel
optioneel

RECEPTIE (± 1 UUR)

SOEP

HOOFDGERECHT

DESSERT

- Aperitief van het huis, cava of fruitsap onbeperkt
- Gedurende 1 uur serveren wij 5 verﬁjnde hapjes

-

-

-

VOORGERECHT
-

Tartaar van schotse zalm met slaatje
Torentje van kreeft bedekt met gemarineerde zalm en een fris slaatje
Croque van tarbot en kreeftgarnalen met een pittig slaatje
Gerookte eendenborst met veenbessensaus op een bedje van jonagold salade
Slaatje van gerookte zalm met krokante scampi’s en tuinkruiden
Roodbaars met bouillabaisse groenten
Gebakken zeebaars met een sausje van koriander
Duifje met ganzenlever en een honigsausje
Slaatje van zeebaarsﬁlet met mini asperges
Sint-Jakobsvruchten met ﬁjne groenten
Rolletje van gerookte zalm en parmaham gevuld met grijze garnalen
Carpaccio van runds

Heldere bouillon met rivierkreeftjes en parelgroenten
Romig soepje van knolselder met broccolistukjes
Romig soepje van waterkers met spekreepjes
Soepje van champignons
Romig soepje van prei met grijze garnalen
Romig soepje van asperges
Tomatensoep met basilicum en hamblokjes

Met de soep komen wij nog eens extra rond

Kabeljauw met ﬁjne groenten
Lamsﬁlet met een dragonsaus en een waaier van groenten
Gegrilde keizerbaarsﬁlet op een bedje van groenten
Franse eendenborst met een sausje van calvados
Kalfsﬁlet puur met groentewaaier
Gegrilde ﬁlet pur met een kruidensaus
Gevulde kwartel met feestgarnituren
Parelhoenﬁlet met mosterdsausje
Lamskronen met basilicumsaus
Gevulde parelhoen

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een waaier van
feestgarnituren en aardappelbereiding



Dessert ‘Kelsbekerhof’
Sabayon glacé met vers fruit en frambozensaus
Warme appeltaart met vanille ijs en slagroom
Drie soorten ijs met ieders eigen sausje
Torentje van fruit met gebakken vanille ijs
Bladerdeegje gevuld met rode woudvruchten en vanille ijs
Soufﬂé van chocolade met ijs

KOFFIE
- Mokka met koekjes en pralines

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN
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MENU EXCLUSIEF

RECEPTIE (± 1 UUR)
- Aperitief van het huis, cava of fruitsap onbeperkt
- Gedurende 1 uur serveren wij 5 verﬁjnde hapjes

VOORGERECHT
-

Terrine van ganzenlever met Jonagoldslaatje
Balletje van tongschar gevuld met scampi en een hoedje van prei
Torentje van kreeft bedekt met gemarineerde zalm en een fris slaatje
Tartaar van schotse zalm en kreeft met een krulletje van gerookte ganzenlever
Slaatje van gerookte eendenborst en ganzenlever met een krokante toost
Carpaccio van Sint-Jakobsvruchten en fris slaatje
Carpaccio van runds met franse ui en gebakken toost
Gerookte zalm en scampi met een slaatje
Gegrilde zeebaars met mini asperges
Slaatje kalfszwezeriken en ganzenlever

EXTRA BIJ MENU’S:
- 1 uur champagne i.p.v. cava
- dessertbuffet ipv dessert aan tafel geserveerd
- dranken forfait na diner (voor 4u drank)
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SOEP
-

Romig soepje van wortel met heilbotsnippers
Vissoep met vissersnet en ﬁjne groenten
Heldere bouillon met kreeftgarnalen en parelgroenten
Soepje van waterkers met spekreepjes
Currysoepje met scampi
Romig soepje van prei met grijze garnalen
Aspergesoep

KELSBEKERHOF

optioneel
optioneel
optioneel

DESSERT
- Balletje van tarbot gevuld met grijze garnalen en
een sausje van koriander
- Drie zaligheden van schaaldieren
- Gegrilde tongﬁlet met gegrilde aardappel
- Gebakken zeeduivel met ﬁjne groenten en botersausje
- Roodbaars met pasta

HOOFDGERECHT

-

Dessert ‘Kelsbekerhof’
Sabayon glacé met vers fruit en frambozen
Warme appeltaart met vanille ijs en slagroom
Drie soorten ijs met ieders eigen sausje
Torentje van fruit met gebakken vanille ijs
Bladerdeegje gevuld met rode woudvruchten en vanille ijs
Soufﬂé chocolade

Met de soep komen wij nog eens extra rond

TUSSENGERECHT
-

Rolletje van zeebaars met puree en vissausje
Gebakken tarbot met romige prei
Duo van duif en ganzenlever met een siroop sausje
Scampi’s in een sausje van tomaten-basilicum met een toerentje
van rijst
- Kwartel gevuld met ﬁjne groenten op een bedje van
strooiaardappelen

-

Keizerbaarsﬁlet met spaghettigroenten
Filet pur met een kruidensaus
Lamsﬁlet met een groenten waaier en een sausje van dragon
Duo van lamsﬁlet en lamskronen met groenten
Franse eendenborst met een sausje van calvados en appeltjes
Kalfsﬁlet met een basilicumsaus en gebakken aardappelen
Gegrilde zeeduivel op een bedje van prei en kasteelaardappelen
Parelhoenﬁlet met mosterdsaus

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een waaier van
feestgarnituren en aardappelbereiding

KOFFIE
- Mokka met koekjes en pralines

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN
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EXTRA BIJ MENU’S:
- 1 uur champagne i.p.v. cava
- dessertbuffet ipv dessert aan tafel geserveerd
- dranken forfait na diner (voor 4u drank)

MENU DELICATESSE
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optioneel
optioneel
optioneel

RECEPTIE (± 1 UUR)

SOEP

SORBET

DESSERT

- Champagne natuur of fruitsap onbeperkt
- Gedurende 1 uur met 5 verﬁjnde hapjes

-

- naar keuze

- Dessert ‘Kelsbekerhof’

HOOFDGERECHT

KOFFIE

-

- Mokka met koekjes en pralines

Heldere bouillon met kreeft en parelgroenten
Romig soepje van kreeft
Trio soepjes naar keuze
Soep naar keuze

VOORGERECHT
Met de soep komen wij nog eens extra rond
-

Torentje van gebakken ganzenlever met jonagold ringen
Tartaar van schotse zalm en kreeft met langoustine
Slaatje van gerookte zalm een romige scampi’s met tuinkruiden
Slaatje van gerookte eendenborst en ganzenlever met een krokante toost
Cocktail van kreeft, grijze garnalen en gerookte zalm met een fris slaatje
afgewerkt met krab
Torentje van kreeft bedekt met gemarineerde zalm en een fris slaatje
Halve kreeft met een slaatje
Oesters natuur of gegratineerd
Carpaccio van Sint-Jakobsvruchten en kaviaar Sévrugra
Halve kreeft bouillabaisse
Terrine van ganzenlever met krokante toost
Gegrilde zeebaars met mini asperges

TUSSENGERECHT
- Duo van duif en ganzenlever met een siroop sausje
- Balletje van tarbot gevuld met grijze garnalen en een
sausje van koriander
- Duo van gegrilde tongﬁlets op een bedje van gegrilde aardappelen
- Kwartel gevuld met ﬁjne groenten op een bedje van
strooiaardappelen
- Gegrilde Sint-Jakobsvruchten op een bedje van spaghettigroenten
- Charlotte van kreeft met mini asperges rustend in een
sausje van mosterd
- Drie zaligheden van kreeft
- Duif met gebakken ganzenlever
- Kalfszwezeriken à la crème

Gebakken tarbot met een waaier van groenten
Gebakken kalfszwezeriken met een mosterdsausje
Franse eendenborst met een sausje van calvados en appeltjes
Kalfslapje met een basilicumsausje en gebakken aardappelen
Duif met ganzenlever en een honigsausje
Kalfsﬁlet met kalfszwezeriken
Duo van lams en lamskronen
Zeeduivel met porei en gebakken langoustine

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een waaier van
feestgarnituren en aardappelbereiding

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN
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EXTRA’S

SUITE ONTVANGST
- Broodjes, taart, kofﬁe, thee en
frisdranken voor de suite ontvangst
- gebak in torenvorm met slagroom en vers fruit
of crème au beurre
of
- gebak bij kofﬁe
VOOR IN DE LATE UURTJES
- soep naar keuze
ajuinsoep met stokbrood
- kaasbuffet
diverse kaassoorten met brood
- charcuterie assortiment
- belegde mini sandwich
- 3 soorten nachtversnapering
EXTRA’S
- Dessertenbuffet ipv dessert bij het menu
- Gebak bij de kofﬁe, slagroom met fruit of
crème au beurre
- Verfrissing van sorbet

DRANK
-

1 uur champagne i.p.v. cava
dranken forfait na diner (4u extra)
dranken forfait (1 uur extra)
Fles huiswijn rood of wit of cava
Fles champagne
Jupiler
Palm, Hoegaarden
Kriek Wilderen
Kannunik
Leffe blond of donker
Duvel
Cola, Cola Light, Cola Zero, Fanta, Sprite
Gini
Bru Bruis of plat, 25 cl
Bru Bruis of plat, 50 cl
Bru Bruis of plat, 1 l
Cola, 1 l
Tonisteiner citroen of orange
Looza orange, appel, of appel en kers

U kan gratis onze kluis gebruiken indien nodig.
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KINDERMENU (TOT 12 JAAR)

- fruitsap met verﬁjnde hapjes
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- Aperitief maison, cava en fruitsap met aangepaste hapjes zonder vis en vlees

-

Kaas of garnaalkroketje met een ﬁjn slaatje
Clown van tomaat en grijze garnalen en een slaatje
Scampi friti met een duo sausje
Tomatensoep

-

-

Biefstukje met frietjes en appelmoes
Videe met kroketjes en een klein slaatje
Hamburg met ketchup en frietjes
Gebakken kabeljauw op een bedje van prei
Frikadel met tomatensaus en kroketjes
Kippenﬁlet met appelmoes en frietjes

- Soepje van knolselder met broccoli
- Romig soepje van waterkers
- Champignonsoep

- IJs met chocolade saus of vers fruit
- Chocolademousse
- Ijslam met vers fruit (enkel tijdens de communiefeesten)

-

Gevarieerd slaatje met verschillende soorten kaas
Vegetarische quiche
Kaaskroketjes met ﬁjne groenten
Salade van asperges met pijnboompitten

Pasta met verschillende soorten groenten
Quiche van champignons en broccoli
Lasagne met boerenkool en snijbonen
Tarte tantin met knolselder, witloof en porei

- Dessert ‘Kelsbekerhof’
- Kofﬁe met koekjes en pralines

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN

KELSBEKERHOF

VEGETARISCH MENU

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN

EXTRA BIJ MENU’S:
- 1 uur champagne i.p.v. cava
- dessertbuffet ipv dessert aan tafel geserveerd
- dranken forfait na diner (voor 4u drank)

optioneel
optioneel
optioneel
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RECEPTIE VOORSTELLEN

VOORSTEL 1 - RECEPTIE VAN 2 UUR
Aperitief van het huis, cava en fruitsap onbeperkt
met 10 gevarieerde kleine hapjes
VOORSTEL 2 - RECEPTIE VAN 2 UUR
Aperitief van het huis, cava en fruitsap onbeperkt met 2 kleine hapjes
Gevolgd door mooi afgewerkte hapjes op bord
Spiraal gerookte zalm
Gerookte eendenborst met prépraré en uienconﬁtuur
Stoofpotje van vis
Romig soepje van scampi
Mini sandwich met krabsalade
Mechelse koekoek à la crème
Javanais
VOORSTEL 3 - RECEPTIE VAN 3 UUR
Aperitief van het huis, cava en fruitsap onbeperkt met 2 kleine hapjes
Spiraal gerookte zalm
Coctail van tomaat en garnalen
Gerookte eendenborst met uienconﬁtuur
Bouillon met rivierkreeften
Gebakken tongﬁlets op een bedje van prei
Gegratineerd vispotje
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Stoofpotje van kalfsﬁlet zoet-zuur
Gegrilde lamskroontjes
Chocomousse
VOORSTEL 4 - WANDELDINER VAN 4 UUR
Aperitief van het huis, cava, fruitsap, witte wijn, rode wijn en water (zijn de inbegrepen dranken)
3 kleine hapjes
Torentje van ganzenlever met zoet sausje
Coctail van grijze garnalen
Soepje van langoustine
Rolletje van zeebaars met groentepuree
Videe van vis
Gegrilde zalm
Verfrissing van sorbet
Stoofpotje van kreeft
Gegrilde ﬁlet pur
Gegrild lamskroontje
Dessertbuffet vergezeld van kofﬁe
De gerechten van het wandeldiner kunnen aangepast worden
VOORSTEL 5 - OESTERBUFFET
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BUFFETVOORSTEL 1 (VANAF 20 PERSONEN)

Aperitief van het huis, cava of fruitsap onbeperkt gedurende 1 uur
met 5 gevarieerde hapjes
KOUD BUFFET
Gepocheerde zalm
Tomaat gevuld met grijze garnalen
Varkensﬁlet
Rosbief
Kippenbouten
Parmaham met meloen
Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Gevulde eitjes
Gerookte forel



WARM BUFFET
Varkenshaasje met champignonsaus
Gevogelte brochette
Gebakken zeebaars met pasta
Kabeljauw met groentjes
De warme gerechten worden verzorgd met drie soorten warme groenten en
aardappelgratin, kroketten en gebakken aardappelen.
DESSERT BUFFET KELSBEKERHOF
Chocomousse, 2 soorten bavarois, divers gebak,
pannenkoekjes met fruit of chocoladesaus en vanille ijs.
Mokka, tiramisu, panna cotta, crème brûlée

De schotels worden mooi versierd met rauwkost, bijhorende sauzen,
vinaigrette en brood.
Het koud buffet kan ook vervangen worden door voorgerecht
en soep aan tafel geserveerd.

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN
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BUFFETVOORSTEL 2 (VANAF 20 PERSONEN)

Aperitief van het huis, cava of fruitsap met 5 gevarieerde hapjes,
gedurende 1 uur
KOUD BUFFET
Gepocheerde zalm
Tomaat gevuld met grijze garnalen
Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Scampi’s
Varkensﬁlet en rosbiefgebraad
Kippenﬁlet
Parmaham met meloen
Carpaccio van runds
Gevulde eitjes
Gerookte forel
De schotels worden mooi versierd met rauwkost, bijhorende sauzen,
vinaigrette en brood.
Het koud buffet kan ook vervangen worden door voorgerecht en
soep aan tafel geserveerd.

KELSBEKERHOF

WARM BUFFET
Gevuld parelhoenﬁlet
Lamskronen
Kalfsﬁlet met champignons
Gebakken pladijs met tagliatelle
Rolletje van tong gevuld met zalm en spinazie
Scampi’s ‘Saint-Tropez’
De warme gerechten worden verzorgd met drie soorten warme groenten en
aardappelgratin, kroketten en gebakken aardappelen.
DESSERT BUFFET KELSBEKERHOF
Chocomousse, 2 soorten bavarois, divers gebak,
pannenkoekjes met fruit of chocoladesaus en vanille ijs.
Mokka, tiramisu, panna cotta, crème brûlée

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN
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BUFFETVOORSTEL 3 (VANAF 20 PERSONEN)

Aperitief van het huis, cava of fruitsap met 5 gevarieerde hapjes

WARM BUFFET

KOUD BUFFET

Scampi’s ‘Saint-Tropez’
Lamskroontjes
Kalfsﬁlet pur
Gebakken kabeljouw omwikkeld met currykruid
Zeebaars met pasta en groenten
Eendenborst zoet-zuur

Gepocheerde zalm
Tomaat gevuld met grijze garnalen
Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Scampi’s
Gevulde tongﬁlets
Halve kreeft Belle vue
Spiraal gerookte zalm
Kippenﬁlet
Parmaham met meloen
Terrine van ganzenlever
De schotels worden mooi versierd met rauwkost, bijhorende sauzen,
vinaigrette en brood.
Het koud buffet kan ook vervangen worden door voorgerecht en
soep aan tafel geserveerd.



De warme gerechten worden verzorgd met drie soorten warme groenten en
aardappelgratin, kroketten en gebakken aardappelen.
DESSERT BUFFET KELSBEKERHOF
Chocomousse, 2 soorten bavarois, divers gebak,
pannenkoekjes met vers fruit of chocoladesaus en vanille ijs.
Mokka, tiramisu, panna cotta, crème brûlée

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN
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AVONDFEEST MET DESSERTBUFFET (DUUR VAN 5 UUR)

KELSBEKERHOF GERECHT:
SAMENSPEL VAN ZEEBAARS EN KABELJAUW MET MINIASPERGES - DRESSING VAN LIMOEN - KROKANTJE VAN PARMA

VOORSTEL 1

VOORSTEL 2
VOOR 4 PERSONEN

Bij het binnen komen :

Bij het binnen komen :

DIT HEBT U NODIG:

Cava en fruitsap met 4 verschillende hapjes

Cava en fruitsap

Dessert buffet Kelsbekerhof
Chocomousse, 2 soorten bavarois, divers gebak,
pannenkoekjes met vers fruit of chocoladesaus en vanille ijs.
Mokka, tiramisu, panna cotta, crème brûlée

Dessert buffet Kelsbekerhof
Chocomousse, 2 soorten bavarois, divers gebak,
pannenkoekjes met vers fruit of chocoladesaus en vanille ijs.
Mokka, tiramisu, panna cotta, crème brûlée

100gr zeebaars - 100gr kabeljauw - 1 tomaat - 1 pijpajuin - 1 schijf
parmaham - 20gr pijnboompitten - 5 mini asperges - bladpeterselie peper en zout

Verder worden er Jupiler, frisdranken en wijnen geserveerd

Verder worden er Jupiler, frisdranken en wijnen geserveerd

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN



ZO MAAKT U HET
1. Snijd de zeebaars en de kabeljauw in gelijkmatige stukjes (ongeveer
50 gram) en snijd de tomaat en de pijpajuin in mooie blokjes. Bak de
pijnboompitten in een beetje olie en kook de mini-asperges heel kort.
2. Bak vervolgens de zeebaars en de kabeljauw op een teppan yaki-plaat
en bak ook de dun gesneden parmaham tot deze krokant is.
3. Dresseer de mooi gesneden tomaat en pijpajuintjes in een rechte lijn
en leg de zeebaars en de kabeljauw er netjes op. Strooi de gebakken
pijnboompitten en de bladpeterselie er tussen. Zet tot slot het krokant
koekje van de parmaham voor het geheel en werk af met rood zout en de
limoendressing. Smakelijk!

KELSBEKERHOF
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BABYBORREL (DUUR = 3 TOT 3,5 UUR)

VOORSTEL 1

VOORSTEL 3

Cava en fruitsap bij het binnenkomen
Dessertbuffet met mokka
Pannenkoeken, ijs, vers fruit, diverse sausje
Bavarois, chocolademoes, diverse gebakjes, taarten en pronkgebak

Cava en fruitsap bij het binnenkomen met 4 mooie hapjes
Pronkgebak en taart met kofﬁe

Frisdranken, Jupiler en wijnen worden verder geschonken zoals de mensen het
graag hebben

Frisdranken, Jupiler en wijnen worden verder geschonken zoals de mensen
het graag hebben

Kinderen tot 4 jaar zijn GRATIS
Kinderen van 4 tot 12 jaar aan halve prijs
VOORSTEL 2
Cava en fruitsap bij het binnenkomen met 4 mooie hapjes
Dessertbuffet met mokka
Pannenkoeken, ijs, vers fruit, diverse sausje
Bavarois, chocolademoes, diverse gebakjes, taarten en pronkgebak
Frisdranken, Jupiler en wijnen worden verder geschonken zoals de mensen het
graag hebben

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN
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KELSBEKERHOF

TER NAGEDACHTENIS

STANDAARD KOFFIETAFEL (DUUR VAN 2 UUR)
- diverse broodjes, charcuterie, slaatjes en kaas
verschillende taartsoorten
kofﬁe, thee of frisdrank
STANDAARD KOFFIETAFEL MET EEN EXTRA VAN SOEP
SOBERE MAALTIJD
- champignonsoep
tomatensoep
soep naar keuze
- varkenshaasje met groenten en kroketjes
of
- kalkoenlapje met groenten en kroketjes
of
- gebakken zalm met grijze garnalen
- kofﬁe met koekjes en pralines
Cava per ﬂes 19 euro - om te schenken voor het begin van de kofﬁetafel

NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR PRIJZEN EN MOGELIJKHEDEN



R E S TAU R A N T - F E E S T Z A A L

KELSBEKERHOF

R E S TAU R A N T - F E E S T Z AAL



KERKSTRAAT 2 - 3850 NIEUWERKERKEN
TEL 011 69 13 87
INFO@KELSBEKERHOF.BE

Nog meer informatie en foto’s kan u vinden op:
WWW.KELSBEKERHOF.BE
Schrijf u hier zeker ook in op onze culinaire nieuwsbrief

© Design: www.dbyd.be, fotografie: Klaas De Buysser

KELSBEKERHOF

