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-  Tafelen in hogere sferen 
-  Feesten tot 200 personen 
-  Trouwfeesten 
-  Communiefeesten 
-  Familiefeesten 
-  Culinair tafelen in groen Haspengouw 
-  Ruime privé parking 
-  Vrijdag = 6 gangen verrassingsmenu 
-  Seminarie
-  Tuinfeesten
-  Lunch

DE VOORSTELLEN ZIJN PAS GELDIG VANAF 18 PERSONEN

Iedere maandag doen wij afspraken van 14u tot 20u, 
U kan gewoon langskomen zonder op voorhand te bellen.
Moest dit niet lukken op maandag dan kan u steeds een 
telefonische afspraak maken voor een andere dag
Afspraken zijn niet mogelijk op vrijdag - zaterdag en
zondag en feestdagen

Prijzen geldig van 1/1/2023 tot en met 31/12/2023

ALGEMENE INFORMATIE
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KELSBEKERHOF PLUSPUNTEN:

-  Wij vragen geen huur voor de zaal, zaal is 7 uur beschikbaar, elk beginnend extra uur heeft een supplement van 50 €.
-  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 met melding: DATUM & NAAM
-  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 of telefonisch doorgeven
-  Wijziging van aantal personen kan tot 48u 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 14u, andere dagen na     
   afspraak
-  Eind-uur (voor feesten) voorzien we vrijdag en zaterdag rond 3.30 u en zondag rond 20u
-  De gekozen zaalvoorkeur zal zo goed mogelijk opgevolgd worden, maar kan wel veranderen wanneer er
   andere groepen zich voordoen
-  Het is niet toegestaan in andere zalen rond te lopen wanneer je uw zaal hebt toegewezen
-  Bij het afsteken van confetti kanon of andere soorten confetti vragen wij om deze zelf op te kuisen, indien wij
   deze moeten opkuisen is er een toeslag van 50 euro
-  Bloemen – cadeaus – en verpakkingen van cadeaus zijn eveneens mee te nemen door de klant op de dag zelf
-  Kinderen kunnen spelen – ravotten – in uw eigen zaal en zeker niet in de inkomhal of andere zalen.
-  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
-  Lees zeker ook onze Algemene Voorwaarden na achteraan dit boekje.

VOOR SPECIALE BLOEMSTUKWENSEN KAN U ALTIJD TERECHT BIJ BLOEMEN- EN TUINCENTRUM SAMPERMANS.
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RECEPTIE (± 1 UUR)

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

VOORGERECHT EASY MENU
- Tartaar / zalm / limoen / komkommer / zalmeitjes
- Torentje / kreeft / gemarineerde zalm / slaatje / tuinkruiden
- Croque / tarbot / rivierkreeften / slaatje
- Gerookte eendenborst / veenbessenconfi tuur / jonagold
- Slaatje / gerookte zalm / scampi’s / tuinkruiden
- Gebakken zalm / mini asperges / tuinkruiden
- Zeebaars / gebakken / slaatje / dressing
- Duifje / ganzenlever/ jonagold / porto
- Zeebaars / fregula / botersaus / tuinkruiden
- Sint-Jakobsvruchten / fi jne groenten / botersaus
- Gerookte zalm / parmaham / grijze garnalen
- Carpaccio / runds

SOEP EASY MENU

- Heldere bouillon/ rivierkreeftjes/ fi jne groenten
- Romig soepje/ knolselder/ broccolistukjes
- Romig soepje/ waterkers/ spekreepjes
- Soepje van champignons
- Romig soepje/ prei/ grijze garnalen
- Romig soepje/ asperges
- Tomatensoep/ basilicum/ hamblokjes
Met de soep komen wij nog eens extra rond

EASY MENU
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HOOFDGERECHT EASY MENU

- Kabeljauw / stoofgroenten / puree / botersaus
- Lamsfi let / dragonsaus / feestgarnituren / gratin
- Tarbot / gegrild / prei / selder /
- Eendenborst / appelsiensaus / groenten / gratin
- Kalf / fi let / feestgarnituren / basilicum
- Filet-pure / gegrild / groenten / natuursaus
- Kwartel / gevuld / groenten & champignons
- Parelhoenfi let / mosterdsausje / feestgarnituren
- Lamskronen / basilicumsaus/ gratin / feestgarnituren
- Gevulde parelhoen / pesto / fi jne groenten

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een waaier van
feestgarnituren en aardappelbereiding
2de keer bij serveren is een supplement van 4€ per persoon

Van 15 oktober tot en met 31 december zijn er wildsuggesties

• HERTFILET supplement van 8 euro extra per persoon
• HAZENRUG supplement van 5 euro extra per persoon
• WILDE EEND supplement van 5 euro extra per persoon

DESSERT EASY MENU

- Dessert / ‘Kelsbekerhof’
- Sabayon glacé / vers fruit / frambozensaus
- Vanille ijs / chocoladesaus / slagroom
- Vers fruit / gebakken ijs / panna cotta
- Bladerdeegje / jonagold / vanille ijs / slagroom
- Souffl é van chocolade met ijs

KOFFIE EASY MENU

-  Mokka met koekjes en pralines

65 €  MENU, RECEPTIE EN KOFFIE INBEGREPEN
71 €  MENU, INCL. WATER EN FRISDRANKEN DUUR 5 UUR + 1 UUR RECEPTIE
79 €  MENU, INCL. STANDAARD DRANKENFORFAIT
 DUUR 5 UUR EN 1 UUR RECEPTIE

EXTRA BIJ MENU’S:
-  1 uur champagne i.p.v. cava  10 € extra per persoon
-  dessertbuffet ipv dessert aan tafel geserveerd  8 € extra per persoon
-  dranken forfait na diner (voor 4u drank) 20 € per persoon
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RECEPTIE (± 1 UUR)

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

VOORGERECHT MENU EXCLUSIEF

- Terrine / ganzenlever / Jonagoldslaatje
- Balletje / tongschar / scampi / prei
- Torentje / kreeft / gemarineerde zalm / fris slaatje
- Tartaar / schotse zalm / kreeft / ganzenlever
- Gerookte eendenborst / ganzenlever / krokante toost
- Carpaccio / Sint-Jakobsvruchten / fris slaatje
- Carpaccio / rund / truffelolie / parmigiano / rucola
- Gerookte zalm / scampi / slaatje / dressing / tuinkruiden
- Zeebaars / gegrild / mini asperges / slaatje
- Slaatje kalfszwezeriken / ganzenlever
- Gerookte zalm / Philadelphia / slaatje

SOEP MENU EXCLUSIEF

- Romig soepje / wortel / heilbotsnippers
- Vissoep / vissersnet / fi jne groenten / bieslook
- Heldere bouillon / kreeftgarnalen / fi jne groenten
- Soepje / waterkers / spekreepjes
- Currysoepje / scampi / groenten-sliertjes
- Romig soepje / prei / grijze garnalen
- Aspergesoep

Met de soep komen wij nog eens extra rond 

TUSSENGERECHT MENU EXCLUSIEF

- Zeebaars / gebakken / fregula / tuinkruiden
- Gebakken tarbot / romige prei
- Duo / duif / ganzenlever / siroop sausje
- Scampi’s / tomaten-basilicum / toerentje rijst
- Kwartel gevuld / fi jne groenten / gebakken aardappelen
- Balletje / tarbot / grijze garnalen / sausje van koriander
- Drie zaligheden / schaaldieren
- Gegrilde tongfi let / gegrilde aardappel / botersaus
- Gebakken zeeduivel / fi jne groenten / botersausje
- Gebakken / roodbaars / getomateerde pasta / basilicum

MENU EXCLUSIEF
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HOOFDGERECHT MENU EXCLUSIEF

-  Keizerbaarsfi let met spaghettigroenten
-  Filet pur met een kruidensaus
-  Lamsfi let met een groenten waaier en een sausje van dragon 
-  Duo van lamsfi let en lamskronen met groenten
-  Franse eendenborst met een sausje van calvados en appeltjes
-  Kalfsfi let met een basilicumsaus en gebakken aardappelen
-  Gegrilde zeeduivel op een bedje van prei en kasteelaardappelen
-  Parelhoenfi let met mosterdsaus

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een waaier van feestgarnituren en aardappelbereiding
2de keer bij serveren is een supplement van 4€ per persoon.

Van 15 oktober tot en met 31 december zijn er wildsuggesties

• HERTFILET supplement van 8 euro extra per persoon
• HAZENRUG supplement van 5 euro extra per persoon
• WILDE EEND supplement van 5 euro extra per persoon

DESSERT MENU EXCLUSIEF

-  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
-  Souffl é chocolade

KOFFIE MENU EXCLUSIEF

-  Mokka met koekjes en pralines

EXTRA BIJ MENU’S:
-  1 uur champagne i.p.v. cava  10 € extra per persoon
-  dessertbuffet ipv dessert aan tafel geserveerd  8 € extra per persoon
-  dranken forfait na diner (voor 4u drank) 20 € per persoon

73 €  MENU, RECEPTIE EN KOFFIE INBEGREPEN
79 €  MENU, INCL. WATER EN FRISDRANKEN DUUR 5 UUR + 1 UUR RECEPTIE
88 €  MENU, INCL. STANDAARD DRANKENFORFAIT
 DUUR 5 UUR EN 1 UUR RECEPTIE
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RECEPTIE (± 1 UUR)

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

VOORGERECHT MENU DELICATESSE

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

SOEP MENU DELICATESSE

- Heldere bouillon met kreeft en parelgroenten
- Romig soepje / kreeft / rivierkreeften
- Trio soepjes naar keuze
- Soep naar keuze

Met de soep komen wij nog eens extra rond 

TUSSENGERECHT MENU DELICATESSE

- Duo / duif / ganzenlever / siroop sausje
- Balletje / tarbot / grijze garnalen / sausje van koriander
- Duo van gegrilde tongfi lets / gegrilde aardappelen
- Kwartel / gevuld / gebakken aardappelen / tuinkruiden
- Gegrilde / Sint-Jakobsvruchten / fregula / getomateerd
- Drie zaligheden van kreeft
- Duif / gebakken ganzenlever / jonagold
- Kalfszwezeriken / krokant / oesterzwammen / mosterd

MENU DELICATESSE
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SORBET MENU DELICATESSE

- naar keuze 

HOOFDGERECHT MENU DELICATESSE

-  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 
-  Kalfsfi let met kalfszwezeriken  
-  Duo van lams en lamskronen 
-  Zeeduivel met porei en gebakken langoustine

Alle hoofdgerechten worden geserveerd met een waaier van feestgarnituren en aardappelbereiding
2de keer bij serveren is een supplement van 4€ per persoon

Van 15 oktober tot en met 31 december zijn er wildsuggesties

• HERTFILET supplement van 8 euro extra per persoon
• HAZENRUG supplement van aq5 euro extra per persoon
• WILDE EEND supplement van 5 euro extra per persoon

DESSERT MENU DELICATESSE

-  Dessert ‘Kelsbekerhof’

KOFFIE MENU DELICATESSE

-  Mokka met koekjes en pralines

EXTRA BIJ MENU’S:
-  1 uur champagne i.p.v. cava  10 € extra per persoon
-  dessertbuffet ipv dessert aan tafel geserveerd  8 € extra per persoon
-  dranken forfait na diner (voor 4u drank) 20 € per persoon

97 €  MENU, RECEPTIE EN KOFFIE INBEGREPEN
103 €  MENU, INCL. WATER EN FRISDRANKEN DUUR 5 UUR + 1 UUR RECEPTIE
122 €  MENU, INCL. STANDAARD DRANKENFORFAIT
 DUUR 5 UUR EN 1 UUR RECEPTIE
142 €  MENU, INCL. UITGELEZEN KASTEELWIJNEN EN WATER
 DUUR 5 UUR EN 1 UUR RECEPTIE
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SUITE ONTVANGST
-  Broodjes, taart, koffi e, thee en 
   frisdranken voor de suite ontvangst  18 €  per persoon
-  gebak in torenvorm met slagroom en vers fruit 
   of crème au beurre  5 €  per persoon
of
-  gebak bij koffi e  5 €  per persoon

VOOR IN DE LATE UURTJES
-  soep naar keuze  5 €  per persoon
   ajuinsoep met stokbrood 
-  kaasbuffet
   diverse kaassoorten met brood  7 €  per persoon
-  charcuterie assortiment   7 €  per persoon
-  belegde mini sandwich   3 €  per stuk

EXTRA’S
-  Dessertenbuffet ipv dessert bij het menu   +8 € per persoon 
-  Gebak bij de koffi e, slagroom met fruit of 
   crème au beurre   5 €  per persoon
-  Verfrissing van sorbet   3 €  per persoon
-  3 soorten nachtversnapering   10 €  per persoon
 - Frietjes met mayo   4 €  per persoon
-  Mini pizza   4 €  per persoon

DRANK

-  1 uur champagne i.p.v. cava +8 € per persoon
-  dranken forfait na diner (4u extra) 20 € per persoon
-  dranken forfait (1 uur extra) +6 € per persoon
-  Fles huiswijn rood of wit of cava  25 € 
-  Fles cava  25 € 
-  Fles champagne  60 € 
-  Jupiler 3 €
-  Palm, Hoegaarden 3 €
-  Kriek Wilderen 3 €
-  Kannunik 3,50 €
-  Leffe blond of donker 4 €
-  Duvel 4,50 €
-  Cola, Cola Light, Cola Zero, Fanta, Sprite 3 €
-  Gini 3 €
-  Bru Bruis of plat, 25 cl 3 €
-  Bru Bruis of plat, 50 cl 5 €
-  Bru Bruis of plat, 1 l 8 €
-  Cola, 1 l 8, €
-  Tonisteiner citroen of orange 3 €
-  Looza orange, appel, of appel en kers  3 €

EXTRA’S

Inhoud van Standaardpakket dranken :
water, frisdranken, pils, palm,
hoegaarde, kriek, wijn en cava.
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-  fruitsap met verfi jnde hapjes

-  Kaas of garnaalkroketje met een fi jn 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
-  Kippenfi let met appelmoes en frietjes

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

27 EURO

33 EURO VOLLEDIGE MENU MET WATER EN FRISDRANKEN

KINDEREN (4 JAAR -12 JAAR ) KUNNEN HETZELFDE MENU 
ALS DE VOLWASSEN KRIJGEN IN AANGEPASTE PORTIE 
AAN -50 % PER KIND MET WATER EN FRISDRANKEN 
INBEGREPEN

KINDERMENU (TOT 12 JAAR)
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-  Aperitief maison, cava en fruitsap met aangepaste hapjes zonder vis en vlees

-  Gevarieerd slaatje / tomaat / komkommer / Philadelphia
-  Vegetarische quiche
-  Kaaskroketjes met fi jne groenten
-  Salade van asperges met pijnboompitten

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

-  Pasta met verschillende soorten groenten
-  Quiche van champignons en broccoli
-  Lasagne met boerenkool en snijbonen
-  Vegetarische burger / groenten / gratin

-  Dessert ‘Kelsbekerhof’

-  Koffi e met koekjes en pralines

65 EURO

71 EURO VOLLEDIGE MENU MET WATER EN FRISDRANKEN GEDURENDE 6 UUR

79 EURO VOLLEDIGE MENU MET AANGEPASTE WIJNEN, FRISDRANKEN, 
 JUPILER EN WATER GEDURENDE 6 UUR

WIJ MAKEN GEEN VEGANISTISCH ETEN KLAAR.
(U KAN DIT WEL ALTIJD LATEN MEEBRENGEN EN WIJ ZULLEN DIT MET VEEL PLEZIER SERVEREN. 
SUPL. 20 EURO PER PERSOON PER GERECHT.)

VEGETARISCH MENU

EXTRA BIJ MENU’S:
-  1 uur champagne i.p.v. cava  10 € extra per persoon
-  dessertbuffet ipv dessert aan tafel geserveerd  8 € extra per persoon
-  dranken forfait na diner (voor 4u drank) 20 € per persoon
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VOORSTEL 1 - RECEPTIE VAN 2 UUR   -   39 EURO

Aperitief van het huis, cava en fruitsap onbeperkt
met 10 gevarieerde kleine hapjes

VOORSTEL 2 - RECEPTIE VAN 2 UUR   -   45 EURO

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 uienconfi tuur
Romig soepje van scampi 
Mini sandwich met krabsalade 
Mechelse koekoek à la crème
Javanais

VOORSTEL 3 - RECEPTIE VAN 3 UUR   -   55 EURO

Aperitief van het huis, cava en fruitsap onbeperkt met 2 kleine hapjes
Spiraal gerookte zalm 
Cocktail van tomaat en garnalen
Romig soepje van waterkers
Gebakken noord zeevis op een bedje van prei 
Stoofpotje van kalfsfi let zoet-zuur
Lamskroontjes / garnituurtjes 
Chocomousse

RECEPTIE VOORSTELLEN
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VOORSTEL 4 - WANDELDINER VAN 4 UUR   -   82 EURO

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
Cocktail van grijze garnalen
Soepje van langoustine
Rolletje van zeebaars met groentepuree
Vide van vis
Gegrilde zalm
Verfrissing van sorbet
Stoofpotje van kreeft
Gegrilde fi let pure
Gegrild lamskroontje
Dessertbuffet vergezeld van koffi e

De gerechten van het wandeldiner kunnen aangepast worden

VOORSTEL 5 - OESTERBUFFET   -   4 EURO PER STUK
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BUFFETVOORSTEL 1 (VANAF 20 PERSONEN)

Aperitief van het huis, cava of fruitsap onbeperkt gedurende 1 uur met 5 gevarieerde hapjes

VOORGERECHT  

-  Tartaar / zalm / limoen / komkommer / zalmeitjes
-  Torentje / kreeft / gemarineerde zalm / slaatje / tuinkruiden
-  Croque / tarbot / rivierkreeften / slaatje
-  Gerookte eendenborst / veenbessenconfi tuur / jonagold
-  Slaatje / gerookte zalm / scampi’s / tuinkruiden
-  Gebakken zalm / mini asperges / tuinkruiden
-  Zeebaars / gebakken / slaatje / dressing
-  Duifje / ganzenlever/ jonagold / porto
-  Zeebaars / fregula / botersaus / tuinkruiden
-  Sint-Jakobsvruchten / fi jne groenten / botersaus
-  Gerookte zalm / parmaham / grijze garnalen
-  Carpaccio / runds

SOEP

- Heldere bouillon / rivierkreeftjes / fi jne groenten
- Romig soepje / knolselder / broccolistukjes
- Romig soepje / waterkers / spekreepjes
- Soepje van champignons
- Romig soepje / prei / grijze garnalen
- Romig soepje / asperges
- Tomatensoep / basilicum / hamblokjes

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 MET KOFFIE

Chocomousse, 2 soorten bavaroise, divers gebak, pannenkoekjes met fruit of chocoladesaus en vanille ijs,
tiramisu, panna cotta, crème brûlée... en nog vele andere lekkernijen.

68 EURO MENU, 1 UUR APERITIEF EN KOFFIE

74 EURO VOLLEDIGE MENU, 1 UUR APERITIEF EN 5 UUR WATER, FRISDRANKEN EN KOFFIE

82 EURO VOLLEDIGE MENU, 1 UUR APERITIEF EN 5 UUR STANDAARD DRANKENFORFAIT EN KOFFIE
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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 
Varkensfi let en rosbiefgebraad
Kippenfi let 
Parmaham met meloen
Carpaccio van runds
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.

WARM BUFFET

Gevuld parelhoenfi let 
Lamskronen
Kalfsfi let met champignons 
Gebakken pladijs met tagliatelle
Rolletje van tong gevuld met zalm
Scampi’s ‘Saint-Tropez’ 

De warme gerechten worden verzorgd met drie soorten warme groenten en aardappelgratin, kroketten en 
gebakken aardappelen. 

DESSERT BUFFET KELSBEKERHOF MET KOFFIE

Chocomousse, 2 soorten bavaroise, divers gebak, pannenkoekjes met fruit of chocoladesaus en 
vanille ijs, tiramisu, panna cotta, crème brûlée... en nog vele andere lekkernijen.

74 EURO MENU, 1 UUR APERITIEF EN KOFFIE

82 EURO VOLLEDIGE MENU, 1 UUR APERITIEF EN 5 UUR WATER, FRISDRANKEN EN KOFFIE

89 EURO VOLLEDIGE MENU, 1 UUR APERITIEF EN 5 UUR STANDAARD DRANKENFORFAIT EN KOFFIE
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BUFFETVOORSTEL 3 (VANAF 20 PERSONEN)

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

KOUD BUFFET  

Gepocheerde zalm
Tomaat gevuld met grijze garnalen
Gerookte zalm
Gerookte heilbot
Scampi’s
Gevulde tongfi lets
Kreeft Belle vue
Spiraal gerookte zalm
Kippenfi let
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.

WARM BUFFET

Scampi’s met penne
Lamskroontjes
Kalfsfi let pure
Gebakken kabeljauw omwikkeld met currykruid
Zeebaars met pasta en groenten
Eendenborst zoet-zuur 

De warme gerechten worden verzorgd met drie soorten warme groenten en aardappelgratin, kroketten en 
gebakken aardappelen. 

DESSERT BUFFET KELSBEKERHOF MET KOFFIE

Chocomousse, 2 soorten bavaroise, divers gebak, pannenkoekjes met fruit of chocoladesaus en 
vanille ijs, tiramisu, panna cotta, crème brûlée... en nog vele andere lekkernijen.

81 EURO MENU, 1 UUR APERITIEF EN KOFFIE

87 EURO VOLLEDIGE MENU, 1 UUR APERITIEF EN 5 UUR WATER, FRISDRANKEN EN KOFFIE

96 EURO VOLLEDIGE MENU, 1 UUR APERITIEF EN 5 UUR STANDAARD DRANKENFORFAIT EN KOFFIE
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AVONDFEEST MET DESSERTBUFFET (DUUR VAN 5 UUR)

VOORSTEL 1

Bij het binnen komen :

Cava en fruitsap met 4 verschillende hapjes 

Dessert buffet Kelsbekerhof
Chocomousse, 2 soorten bavaroise, divers gebak, pannenkoekjes met fruit of chocoladesaus en 
vanille ijs, tiramisu, panna cotta, crème brûlée... en nog vele andere lekkernijen.

Verder worden er Jupiler, frisdranken en wijnen geserveerd 

47 EURO PER PERSOON

VOORSTEL 2

Bij het binnen komen :

Cava en fruitsap

Dessert buffet Kelsbekerhof
Chocomousse, 2 soorten bavaroise, divers gebak, pannenkoekjes met fruit of chocoladesaus en 
vanille ijs, tiramisu, panna cotta, crème brûlée... en nog vele andere lekkernijen.

Verder worden er Jupiler, frisdranken en wijnen geserveerd 

41 EURO PER PERSOON
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VOORSTEL 1

Cava en fruitsap bij het binnenkomen 
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 

45 EURO - DRANKEN INBEGREPEN

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 

49 EURO - DRANKEN INBEGREPEN 

Indien u langer wenst te blijven dan 3 uur is er een supplement van 40 euro per/ uur voor de 
bediening.  De dranken worden dan per stuk aangerekend

BABYBORREL (3 UUR)
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STANDAARD KOFFIETAFEL (DUUR VAN 2 UUR)
-  diverse broodjes, charcuterie, slaatjes en kaas 
   verschillende taartsoorten
   koffi e, thee of frisdrank   22 euro per persoon

STANDAARD KOFFIETAFEL MET EEN EXTRA VAN SOEP 25 euro per persoon

SOBERE MAALTIJD
-  champignonsoep
   tomatensoep
   soep naar keuze

-  varkenshaasje met groenten en kroketjes
of
-  kalkoenlapje met groenten en kroketjes
of
-  gebakken zalm met grijze garnalen

-  koffi e met koekjes en pralines   39 euro per persoon

Cava per fl es 25 euro - om te schenken voor het begin van de koffi etafel 

TER NAGEDACHTENIS
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ALGEMENE VOORWAARDEN

1.
Kelsbekerhof BV is de beheerder van Restaurant en Feestzalen Kelsbekerhof en beschouwt een bevestiging van een offerte of boeking als een
bevestiging dat de klant kennis heeft genomen van onze algemene voorwaarden. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de
overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene verkoopsvoorwaarden,
voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover zij in strijd zijn met de eerste.

2.
De prijsoffertes vanwege Kelsbekerhof BV zijn vrijblijvend en geschieden zonder enige verbintenis.

3. De contractpartijen
Een persoon die van de diensten van Kelsbekerhof BV geniet, is niet noodzakelijk een contractpartij: het contract kan in zijn naam door een
derde worden afgesloten. Bij toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bedoelt men met de term “contractant” de fysieke
of rechtspersoon, die een contract tot reservering afsluit en/of die gehouden is tot een betaling (als tegenprestatie). Onder de term “klant”
verstaat men de fysieke perso(o)nen die de bedoeling heeft (hebben) een dienst van Kelsbekerhof BV te volbrengen.

4.
De dienstverrichtingen geschieden op de vestigingsplaats van Kelsbekerhof BV, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.

5.
Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij Kelsbekerhof BV toekomen
binnen de zeven dagen nadat de dienst is voltooid.

6. Het contract
In overeenstemming met het contract, is Kelsbekerhof BV t.a.v. de klant gehouden tot het verstrekken van de overeengekomen diensten. De
contractant is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs.

7. Vorm van het contract
Voor het contract is geen enkele vorm voorgeschreven. Het contract is gesloten vanaf de uitdrukkelijke aanvaarding van de offerte door de
klant. In geval van een schriftelijk contract dient Kelsbekerhof BV de datum te vermelden waarop de dienst(en) moet(en) worden verstrekt, 
samen met de overeengekomen prijs, de omschrijving van de gevraagde diensten en de eventuele voorschotregeling.

8. Uitvoering van het contract
Kelsbekerhof BV en de contractant zijn gehouden tot het respecteren van de bepalingen die in het contract zijn opgenomen.

9. & 10 Niet-uitvoering van het contract / Ontbinding van het contract
Kelsbekerhof BV behoudt zich het recht voor, om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te
beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen en bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, mits
kennisgeving. Elke annulering dient aangetekend verstuurd te worden.

11. Betaling
Kelsbekerhof BV heeft de mogelijkheid een volledige of gedeeltelijke voorafbetaling te vragen. Zie artikel 22.
Indien Kelsbekerhof BV vanwege de contractant op voorhand een som geld ontvangt dan zal deze beschouwd worden als de storting van een
voorschot op de contractuele prijs tenzij anders contractueel werd vastgelegd. De rekeningen zijn bij voorlegging contant betaalbaar. In geval
van gedeeltelijke betwisting van de rekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant betaald te worden.Tenzij anders bepaald heeft
Kelsbekerhof BV geenszins de verplichting tot aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten of andere uitgestelde betalingsbewijzen en
de betaling moet geschieden in de munteenheid van het land waar Kelsbekerhof BV is gevestigd.
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De contractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle diensten aan de klant geleverd, eveneens de diensten dewelke bepaald werden bij
het afsluiten van het contract, tenzij anders schriftelijk werd bepaald, waardoor deze kosten ten laste van de klant worden gelegd.

12. Verbreking van het contract
Elke zware of herhaalde inbreuk op de contractuele verplichtingen geeft de schadelijdende partij het recht tot onmiddellijke beëindiging van
het contract zonder vooropzeg.

13. Verantwoordelijkheid van Kelsbekerhof BV
Kelsbekerhof BV is niet verantwoordelijk wanneer de schade voorkomt uit een gebeurtenis die hem, ondanks de nodige voorzorgen, gezien de
omstandigheden en de gevolgen, in de onmogelijkheid brachten deze te vermijden (overmacht). Evenzeer is hij niet verantwoordelijk voor de
schade die voortkomt uit de fout, zelfs gedeeltelijk, van de klant .

14. De verantwoordelijkheid van de klant/contractant
De klant en de contractant zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien van Kelsbekerhof BV voor elke schade veroorzaakt aan personen, het
gebouw, het meubilair of de uitrusting van Kelsbekerhof BV en de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek.

15. De gedragingen van de klant
De klant dient zich te gedragen naar de gebruiken en het reglement van Kelsbekerhof BV waar hij verblijft en dit reglement ligt ter inzage voor
de klant. Iedere zware of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft Kelsbekerhof BV het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract
zonder voorafgaandelijke opzegging.

16. Huisdieren
Indien een klant wenst een huisdier naar Kelsbekerhof BV mee te brengen dan is hij voor het binnenbrengen van het dier ertoe gehouden zich
te vergewissen dat het reglement van Kelsbekerhof BV dit toelaat.

17. Laattijdige aankomst
Een laattijdige aankomst, d.w.z. na het overeengekomen uur, die niet door de klant werd gesignaleerd veroorzaakt automatisch de verbreking
van het contract, met het recht op schadevergoeding voor Kelsbekerhof BV.

18. Telefonische reservatie
Een telefonische reservatie dewelke door Kelsbekerhof BV is aanvaard is slechts geldig tot het uur van reservering. In geval van vertraging van
meer dan 15 minuten is de klant ertoe gehouden Kelsbekerhof BV hiervan te verwittigen en zijn precies aankomstuur op te geven.

19.
De geldsommen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met nalatigheidsintresten.
Het bedrag van deze intresten bedraagt de intresten dewelke door de “Belgische Vereniging van Banken” worden toegepast op kaskredieten
verhoogd met 2%.

20.
Elke rekening die het voorwerp uitmaakt van een prijsvermindering, een teruggave of een commissie, toegestaan door Kelsbekerhof BV vervalt
ingeval van niet-betaling van de rekening op de vervaldag.

21. 0pzegging van reserveringen
Bij ernstige en bewezen redenen (ziekte, ongeval, overlijden) wordt maximaal 10.000 Euro aangerekend waarbij het Kelsbekerhof BV vrij staat
dit aan te rekenen. In gevallen waarvoor Kelsbekerhof BV verantwoordelijk noch aansprakelijk is betaalt de klant de helft van de gereserveerde 
diensten naar rato van de prijs per persoon van de gevraagde prestatie.Wat de maaltijden betreft zal de helft worden aangerekend van de 
niet-gebruikte maaltijden.
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22. Voorschotten
Bij aanvraag van een reservatie kan de klant een vrijblijvende optie verkrijgen gedurende 14 dagen.Wij behouden ons recht een lopende
optie eenzijdig te beëindigen mits de klant vooraf te contacteren. Bij bevestigen van de optie door de klant zal er een overeenkomst worden
ondertekend en kan er een voorafbetaling gevraagd worden. Ook een schriftelijke bevestiging zonder handtekening volstaat. Dit bedrag zal in
vermindering gebracht worden van de uiteindelijke factuur.

Voorschotten Huwelijksfeesten
• Bij de reservatie van de zaal wordt een aanbetaling gevraagd van €650,00
• Vier maanden voor het feest wordt 30% van het geschatte bedrag gevraagd
• Op de maandag voor het feest wordt een 2de voorschot gevraagd van 40%
• Het eindsaldo dient binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum vereffend te worden

Voorschotten overige feesten
• Bij een reservatie van de zaal wordt een aanbetaling gevraagd van €250,00
• 1 maand voor het feest moet 30% van het geschatte bedrag betaald worden
• Het eindsaldo dient binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum vereffend te worden

Bij gebrek van betaling heeft Kelsbekerhof BV het recht de reservatie zonder vooropzeg te annuleren.

23.
Het contract wordt beheerst door het Belgisch recht.
Alle betwistingen voortkomende uit deze overeenkomst worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van Kelsbekerhof BV.
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Nog meer informatie en foto’s kan u vinden op:   

WWW.KELSBEKERHOF.BE

Schrijf u hier zeker ook in op onze culinaire nieuwsbrief

KERKSTRAAT 2 - 3850 NIEUWERKERKEN
TEL 011 69 13 87 

INFO@KELSBEKERHOF.BE

DINNER EN DANCE 2023

DJ RON VANDYCK (JEANKE)
van 19u tot 2u30

83 euro all in – Betalen bij aankomst aub.

Zaterdag 25 maart (volzet)

Vrijdag 7 april

Vrijdag 19 mei

Vrijdag 23 juni

Vrijdag 21 juli

Vrijdag 11 augustus

Vrijdag 22 september

Zaterdag 21 oktober

Zaterdag 18 november

Zaterdag 16 december


