FEESTZAAL
’T Zwarte Veld

Angelo & Sylvie Bellaert – De Cock
Knesselarestraat 180, 8730 Oedelem
Tel.: 050/ 54 44 46
Fax.: 050/ 54 44 47
Website.: www.zwarteveld.eu
Email.: info@zwarteveld.eu
Bij ons kan U terecht voor zowel kleine al grote feesten tot 120 personen.
Voor feesten vanaf minimum 50 personen wordt de zaal alleen voor U en Uw familie, vrienden
voorbehouden zodat U gezellig kunt feesten met Uw familie.
Voor banketten kunnen wij tot 150 personen plaatsen.
Eveneens is onze zaal uitgerust met een scherm en een beamer zodat U zonder
problemen een seminarie kunt laten doorgaan in onze zaal.
De kinderen kunnen zich niet vervelen in onze ingerichte binnen en buitenspeelplaats.
Buiten hebben wij eveneens een springkasteel voor de kinderen ter beschikking

Prijzen geldig tot eind januari 2014, en onder voorbehoud van prijsstijgingen.

Enkele algemene inlichtingen
Muziek
Voor wat de muziek betreft vragen wij dat het meubel van de discobar opgesteld
is voor de genodigden aankomen in de zaal.
Wij vragen niet dat alle cd’s of platen aanwezig zijn, maar enkel het meubilair moet vooraf geplaatst worden.
Voor het tijdstip van het plaatsen en afbreken van het materiaal wordt er best afgesproken met de zaal.

Tafelschikking
Wij helpen U graat met het opstellen van de tafels, U kunt gebruik maken van
ronde tafels met vier, zes, acht of tien personen.
Van ovale tafels met zes, acht of tien personen (grotere tafels op aanvraag)
Van rechthoekige tafels met vier of zes personen (grotere tafels op aanvraag)

Genodigden
Het juiste aantal genodigden moet ten laatste zeven dagen voor het feest
opgegeven worden, alsook de juiste tafelschikking.
(kleine wijzigingen betreffende het aantal mogen nog tot 48 uren vooraf worden medegedeeld.)
Deze aantallen worden in rekening gebracht.

Menubespreking
Voor de menubespreking vragen wij U steeds telefonisch een afspraak te maken
liefst één maand voor het feest.

Reservatie
Bij het vastleggen van de zaal wordt er een voorschot gevraagd
Het voorschot wordt U teruggegeven bij afrekening van het feest.

Betaling
De betaling zal geschieden binnen de 5 dagen na het feest.
Indien aan deze wens niet kan voldaan worden binnen de gestelde termijn,
zien wij ons genoodzaakt een verhoging van 7% op het totaalbedrag te rekenen.

Weetjes
Voor verdere informatie of inlichtingen kunt U steeds bij ons in de feestzaal terecht (na afspraak)
Er zijn kaartjes met wegplanning en andere informatie over de zaak te verkrijgen
indien U deze wenst in grotere aantallen gelieve dit dan ook op voorhand te vragen.

Receptie
Wij hebben voor U de volgende schuimwijnen en champagnes geselecteerd.
(prijzen per fles)
Schuimwijn (1) huis schuimwijn

15.00€

Cava van het huis

16.50€

Champagne van het huis

35.00€

Fruitsap (per fles)

7.00€

Verder kunnen we U nog het volgende aanbieden.:
Sherry of porto (+ repasse)

5.00€

Kirr (met wite wijn) (+ repasse)

6.00€

Kirr “royal” (met schuimwijn) (+ repasse)

8.00€

Cocktail maison (+ repasse)

7.00€

Forfait per persoon gedurende 1 of 2 uur.:
Formule “all in” gedurende 1u
Schuimwijn en fruitsap

5.00€

Formule “all in” gedurende 1u
cava en fruitsap

6.50€

Formule “all in” gedurende 2u
Schuimwijn en fruitsap

9.00€

Formule “all in” gedurende 2u
cava en fruitsap

12.00€

Champagne (van het huis) en fruitsap gedurende 2u

30.00€

Hapjes
Koude toastjes

0.90€

Hamrolletje met boursin

0.90€

Warme oven hapjes

1.00€

Warme frituur hapjes

1.00€

Soepje

1.10€

Kippevleugeltjes

1.10€

Koude lepelhapjes

1.20€

Cruditeiten met dipsaus (vanaf 30 personen per persoon)

1.30€

Mini desserthapjes

1.00€

Roomijs

1.00€

Oesters

dagprijs

hapjesbordje = 2 warme en 2 koude hapjes

3.80€

4 warme en 4 koude hapjes

7.00€

U heeft ook de mogelijkheid van een uiterst succesvolle uitgebreide receptie
bestaande uit een 16 tal hapjes gevolgd door belegde broodjes
en met als afsluiter enkele zoetigheden.

17.50€

receptie van 2u met schuimwijn en fruitsap vergezeld met 8 hapjes

13.00€

Uitgebreide receptie + forfait van schuimwijn en fruitsap

24.00€

Koude voorgerechten
Garnalencocktail

13.00€

Salade van grijze garnalen

13.00€

Krabcocktail (surimikrab)

-

9.50€

Duo van gerookte zalm en gerookte heilbot

14.00€

Trio van paté met uienconfituur

10.00€

Toast met gerookte zalm en garnituur

13.00€

Toast met gerookte heilbot en garnituur

13.50€

Rundscarpaccio met z'n garnituur

11.00€

Ham met meloen

10.00€

Gegarneerde roze zalm

14.00€

Gerookte zalm met asperges overgoten met mousseline (enkel seizoen)

15.00€

Bordje met lekkers uit de noordzee

15.00€

Kreeft belle vue

dagprijs

Soepen
Tomatenroomsoep (met of zonder balletjes)

3.50€

Aspergeroomsoep

3.50€

Kervelroomsoep

3.50€

Broccoli-bloemkool roomsoep

3.50€

Roomsoep “Agnes Sorel”

3.80€

Ajuinsoep met kaas

3.50€

Kreeftensoep met armagnac

6.25€

Warme voorgerechten
Kaaskroketten gegarneerd met gefruite peterselie

10.00€

Duo van kaas en garnaalkroket met gefruite peterselie

11.00€

Garnaalkroketten gegarneerd met gefruite peterselie

12.50€

Scampi’s natuur (6 stuks)

10.00€

Scampi’s look of in de room of provencale of maison of kruidenboter (6 stuks)

11.50€

Scampi’s op z’n Indisch met torentje van wilde rijst (6stuks)

12.00€

Vispannetje met het beste uit de noordzee

13.00€

Millefeulle met vissersstoofpotje

13.00€

Tongreepjes dugleré met aardappelpuree

14.50€

Gepocheerde zalm met spinazie en bladerdeeg, met z’n sausje

15.00€

Normandische Tongrolletjs met aardappelpuree

15.00€

Zeetongreepje gevuld met gerookte zalm en kervelroomsaus

15.50€

Huwelijk van Kabeljauw en zalm vergezeld met een romig sausje

16.00€

Tussendoortjes
Sorbet van vruchten.:
Citroen
Passievruchten
Frambozen
Meloen

3.00€
3.00€
3.00€
3.00€

Sorbet van en met champagne

4.50€

Jenever (graanjenever, citroenjenever, appel, passievruchten)

3.00€

Hoofdgerechten
Vlees.:
Varkensgebraad "saus naar keuze"

13.50€

Varkensgebraad "orloff"

14.00€

Kalkoenfilet “saus naar keuze”

13.50€

Gebakken kipfilet "saus naar keuze"

15.00€

Varkenshaasje “saus naar keuze"

17.00€

Varkenskroontje met z'n sausje

18.00€

Kalfsfiletgebraad met z'n sausje

20.00€

Côte à l’os béarnaise met salade mixte

20.00€

Chateau briand met salade mixte

18.50€

Lamskroontje met z'n sausje

22.00€

Voor de aardappelkeuze is er keuze tussen.: kroketjes, frietjes, gratin dauphinois of aardappelpuree

De sauzen naar keuze zijn op voorhand door te geven keuze uit .:
jagersaus, pepersaus, archiduc, provencale, graantjesmosterdsaus, calvadossaus, choronsaus.

Koude buffetten
Basis.: salade, wortelen, tomaten, knolselder, andere koude groenten naar gelang het seizoen.
Koude sausen zoals mayonaise, cocktail en tartare. Daarbij heeft U de keuze tussen aardappelen,
brood, frietjes, koude spirelli. (combinatie van twee ook mogelijk.)
Familiaal buffet.:
5 soorten vis en 5 soorten vlees
Koud buffet “ ’t Zwarte Veld”.:
Met een minimum van 8 soorten vis en 8 soorten vlees
Opgefleurd met een varriëteit van vers fruit

22.00€

32.00€

Verrassingsbrood
Belegde mini sandwiches
Belegde mini piccolo’s
(de broodjes zijn aangevuld met z’n garnituur.: salade, tomaat, ei, komkommer)

1,60€ (per stuk)
1,60€ (per stuk)

Keuze van beleg.:
* salami, * kaas, * hesp, * kalkoen-kipfilet, * boerenhesp, * gerookte zalm
* prepare, * vissla, * krabsalade, * garnalensalade, * kalkoensalade, * vleessalade
Verder bieden wij ook nog onze formule’s aan die kunnen worden gekozen om uw feest extra zorgenloos te
maken, de broodjes worden gedresseerd op een plateau.
Indien u de broodjes liever in een groot brood hebt kan dit eveneens, mits een klein supplement.
FORMULE 1.:

7 belegde broodjes (sandwiches en piccolo’s)
per persoon rijkelijk belegd
Gedresseerd op een plateau

9,00€

FORMULE 2.:

7 belegde broodjes (sandwiches en piccolo’s)
per persoon rijkelijk belegd, gedresseerd op plateau
aangevuld met koffie of thee

12,00€

Supplement rond brood klein
Supplement rond brood groot
Supplement brood in vorm schildpad
Supplement brood in vorm krokodil
Supplement brood in vorm beer

5,00€ (per brood)
6,40€ (per brood)
8,50€ (per brood)
8,50€ (per brood)
9,00€ (per brood)

Desserts
Vanilleroomijs

4.50€

Dame blanche

5.50€

Chocolademouse

5.00€

Bavarois

5.00€

Ijslam (vanaf 15 personen)

5.00€

Crème bruleé

5.00€

Tiramisu

5.00€

Tulpje met roomijs en verse fruitsalade

7.00€

Trio van dessert

5.50€

Warme appeltaart met vanilleroomijs

5.00€

Praalgebak met slagroom en vers fruit met opschrift naar keuze (minimum 15 personen)
(geserveerd met koffie, gelieve het opschrift duidelijk door te geven)

7.00€

Taart assortiment (assortiment van 3 mini gebakjes)

8.00€

Klein dessertbordje van het huis

7,00€

Dessertenbord “ ’t Zwarte Veld”

10.00€

Dessertbuffet
“specialiteit” (minimum 20 personen)
Ruim assortiment van desserten en gebakjes

12.50€

Supplement van diverse franse kazen optioneel bij dessertbuffet (minimum 20personen)

4.00€

Dranken
Wijnen.:
Witte wijnen
Huiswijn

15.00€

Rode wijnen
Huiswijn
forfait van wit of rode wijn en water ( enkel bij een kort menu met hg en geen vg)
Forfait van rode en witte huiswijn, en water

15.00€
8.00€
14.00€

Andere prijzen voor wijnen zijn te verkrijgen op aanvraag.
Kurkrecht

7,00€

alle frisdranken, bieren, aperitieven, en sterke dranken worden per stuk aangerekend de prijzen varieëren en
kunnen worden opgevraagd een maand voor het feest de meeste prijzen zijn terug te vinden op onze website
onder het item restaurantmapje.
Plat & bruisend water à volonté (tijdens de maaltijd)

3.00€

Mokka
Tas koffie

2.00€

Mokka (3 keer bediend)

3.50€

Mokka met versnaperingen (mokka 3 keer bediend)

5.50€

Mokka met petit fours (mokka 3 keer bediend)

7.00€

