Feest Bij Schatteman
Marieke & Gregory Schatteman

Kruisstraat 13
8020 Hertsberge
0479 82 31 09
www.restaurantschatteman.be
info@restaurantschatteman.be

Open van Donderdag tot maandag middag
Gesloten op dinsdag en woensdag
Op maandagavond, dinsdag en woensdag uitsluitend geopend voor groepen
vanaf 12 tafelgenoten

EXCLUSIEVE PRIJZEN
VOOR GROEPEN VANAF 10 TAFELGENOTEN TOT 70 TAFELGENOTEN

ALL-IN FORMULES
3 gangen menu € 45
Bijpassende wijnen € 22
voorgerecht – hoofdgerecht – nagerecht
ALL-IN € 75
(deze menu is niet mogelijk op zaterdagavond, zondagmiddag
en feestdagen)

4 gangen menu € 69
2 voorgerechten – hoofdgerecht – 2 nagerechten
Bijpassende wijnen € 35
ALL-IN € 125
ALL-IN Zonder wijnen € 95
5 gangen menu € 79
3 voorgerechten – hoofdgerechten – 2 nagerechten
Bijpassende wijnen € 41
ALL-IN € 140
All-in zonder wijnen € 105
6 gangen menu € 89
4 voorgerechten – hoofdgerecht – 2 nagerechten of kaas in de plaats
Bijpassende wijnen € 47
ALL-IN € 159
ALL-IN zonder wijnen € 115

Extra’s Kaas kar
Kaas assortiment & nagerechten € 18
kaas in de plaats van de nagerechten € 10
glas rode wijn € 9
glas witte wijn € 9

ALL-IN FORMULES
“MARKTMENU” 3 GANGEN
Glas Mousserende wijn met verzorgde hapjes “aan tafel”
Het gekozen 3 gangen
met glas witte wijn & glas rode wijn
Water SPA
Koffie of thee (2maal bediend) omringd door zoetigheden

ALL-IN FORMULES
INFORMATIE

Glas Champagne
“Grand Cru” met verzorgde 5 hapjes “ aan tafel”
Indien gewenst kunt u een “staande” receptie suppl. € 7 p.p.
(Bij serveren van Champagne, water & vers geperst fruitsap
6 tal verzorgde hapjes)
Duur ongeveer 1 uur
De gekozen menu (3,4,5 of 6 gangen)
Op zaterdagavond, zondagmiddag & feestdagen is onze
Marktmenu (3gangen) niet mogelijk

Mineraalwater SPA
Bijpassende Wijnen (wit en rood & zoet wijn bij nagerecht vanaf 4 gangen)
Koffie of thee omringd door zoetigheden
(Koffie/thee word 2 maal bediend)

KINDERMENU
De kinderen mogen altijd hetzelfde menu nemen als de volwassen, de porties en prijzen
worden dan aangepast
of men kan kiezen voor een kindermenu (tot 12 jaar)
Kinderchampagne of vers fruitsap of frisdrank
met chips
--Verse soep of kaaskroket
--Biefstuk Friet met frisse salade &
Mayonaise
--kinderijsje
--Mineraalwater SPA
€ 40
Kinderen eten de hapjes mee met de volwassen suppl. € 3
Voor kinderen voorzien wij steeds kleuren & tekeningen

TAFELSCHIKKING
Er zijn verschillende mogelijkheden,
Dit steeds in overleg met ons:
•
•

Ronde Tafel (met voldoende bewegingsruimte)
vanaf 2 personen tot 9 personen
Rechthoekige tafel 1 exemplaar voor 14 personen
(deze kan ook nog opgesplitst worden in 3 afzonderlijk van elk 6 personen)

TAFELPRESENTATIE
Wij voorzien steeds “menukaarten en kaarsen” voor op de tafel.
indien gewenst hebben wij gratis naamkaartjes ter beschikking

ALGEMENE INFORMATIE
• De “maandag voorafgaand aan het feest”, verwachten wij een bevestiging van het
exacte aantal tafelgenoten (indien er rekening moet worden gehouden met allergieën ,
diëten of intoleranties, gelieve dit op voorhand mee te delen!) & alle gegevens in
verband met de tafelschikking.
• Bij het feest neemt iedereen hetzelfde menu,
indien men toch keuze wenst, bv vis en vlees, zal er € 5,00 per tafelgenoot/gerecht
extra worden aangerekend (ook hier moet op voorhand de exacte aantallen worden
doorgegeven).
• Annuleringen van enkele tafelgenoten (max. 10%) worden aanvaard tot 24 uur op
voorhand. Indien er op de dag zelf personen ontbreken dan wordt de maaltijd
aangerekend , de dranken uiteraard niet.
• Indien er een muzikant, goochelaar, springkasteel,… aanwezig zal zijn, gelieve ons
hierover vooraf te verwittigen
Aandacht Moet er een maaltijd voorzien worden?
• Praal ijs mogelijk indien gewenst, minstens 1 week op voorhand bevestigen!
2x bediend & vervangt beide nagerechten
• In alle prijzen die hier vermeld werden, zijn BTW, dienst en alle andere kosten
inbegrepen.
• Uw boeking word pas bevestigd na het betalen van het gevraagde voorschot.
• Regelingen & besprekingen enkel op afspraak 0479 82 31 09
• De betaling van het feest dient steeds te gebeuren binnen de 30 dagen
“cash of overschrijven of creditcard”.
• Deze formules zijn geldig voor “groepen vanaf 10 pers”.
• Deze tarievenlijst is enkel geldig voor 2020.

ENKELE VOORBEELDMENU’S

" Start in stijl met aperitief Champagne Grand cru en verzorgde hapjes
Geniet vervolgens van het menu met
originele en kwalitatieve bijpassende wijnen en water!

“Rog in het zuur”
tapenade van Olijf, koolrabi
jus van hazelnoot & olie van vadouvan
--Fazant
Kool, beukenzwam
Pepersaus
Aardappel Mousseline
--Chocolade
Vanille olijfolie
--Rond af met koffie / thee omringd door zoetigheid! "

Van Harte Gefeliciteerd

75 euro ALL-IN P.P

Mr. & Mrs.

" Start in stijl met aperitief Champagne Grand cru en verzorgde hapjes Geniet
vervolgens van het menu met
originele en kwalitatieve bijpassende wijnen en water!

“Rog in het zuur”
Koolrabi & tapenade van groene olijf jus van hazelnoot
--Gemarineerd sint – jacobsvruchten Griekse pasta & pesto van pistache Jus van
butternut
--Hert filet
bloemkool gegaard in brioche, dooierzwam jus van cassis
--Rijstpap “ met eigen twist” Abrikoos
Jus van oranjebloesem
“Chocolade” olijfolie & vanille

--Rond af met koffie / thee omringd door zoetigheid! "

Gelukkige Verjaardag!
125 euro ALL-IN P.P

Proosten & Wandelen & Knabbelen!
Champagne Grand Cru “Le brun Servenay” ( Avize )
Witte wijn : Château de Tracy “mademoiselle de T” 2017 –
Pouilly Fumé ( Loire )
Rode wijn : Château Citran 2014 - Haut Médoc Bordeaux

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Nacho & bbq-saus
Preitaartje
Rode biet & verse kaas, haringkaviaar
Bloemkool, gerookte forel & pickles
Ganzenleverterrine, aardbei & erwten
Rog in het zuur met koolrabi jus van hazelnoot
Ø Churros van Parmezaanse kaas
Ø Falafel van kikkererwt & mayonaise van chermoula
Ø Tom kha kai met zeebaars en radijs
Ø Gekonfijt lam & wortel
Ø Chocolade, vanille & olijfolie
Ø Carre Confituur

Ø

Walking dinner 50 euro P.P
Duur 3 uur & minimaal 25 personen
dranken individueel

