’T Zwarte Veld
Feestzaal – Restaurant – Traiteur - Tearoom - Frituur

Knesselarestraat 180, 8730 Oedelem
Email.: info@zwarteveld.eu

Tel.: 050/ 54 44 46

Fax.: 050/ 54 44 47

wesite.: www.zwarteveld.eu

Bij ons kan u terecht voor rouwmaaltijden vanaf 25 personen tot 130 personen
Prijzen geldig tot eind juni 2018, en onder voorbehoud van prijsstijgingen.
Mogen wij ook vragen aan de familie om indien jullie wensen dat er een Gebed gelezen wordt aan tafel dit
door te geven aan de begrafenisondernemer zodat deze zeker mee komt ter plaatse om dit voor jullie vlot en
professioneel te laten verlopen, het is ook uiteraard mogelijk dat er iemand van de familie het Gebed doet.
Wij als feestzaal kunnen hier niet voor instaan. Dank voor jullie begrip

Aperitief
* porto wit of rood
* sherry
* pineau des charentes
* fruitsap

Gebak van het huis naar keuze geserveerd met koffie of thee
Keuze uit
.

4.50€
4.50€
2.00€

6.00€

*Biscuit gebak met slagroom, confituurgebakje, eclair
andere soorten gebak op aanvraag ( hier kan er wel een prijsverschil op zitten)

BROOD MAALTIJD
Menu 1 ( broodmaaltijd)
Pistolets, sandwiches & sarazijntjes naar believen
gekookte ham, salami, kaas, krabsalade, prepare
geserveerd met koude groentjes

14,50€

Na de maaltijd is er nog een drankje twv 2€ inbegrepen (duurdere dranken worden verrekend)
--------------------------------------------------------------------------Menu 2 ( broodmaaltijd)
Pistolets, sandwiches & sarazijntjes naar believen
2 boterkoeken per persoon
gekookte ham, salami, kaas, krabsalade, prepare
geserveerd met koude groentjes

16,00€

Na de maaltijd is er nog een drankje twv 2€ inbegrepen (duurdere dranken worden verrekend)
--------------------------------------------------------------------------Menu 3 ( broodmaaltijd)
Aperitief (porto wit of rood, pineau des charentes, sherry of fruitsap)
***
Pistolets, sandwiches & sarazijntjes naar believen
gekookte ham, salami, kaas, krabsalade, prepare
geserveerd met koude groentjes
***
Gebak van het huis met koffie

18,50€

Na de maaltijd is er nog een drankje twv 2€ inbegrepen (duurdere dranken worden verrekend)
--------------------------------------------------------------------------Menu 4 ( broodmaaltijd)
Aperitief (porto wit of rood, pineau des charentes, sherry of fruitsap)
***
Pistolets, sandwiches & sarazijntjes naar believen
2 boterkoeken per persoon
gekookte ham, salami, kaas, krabsalade, prepare
geserveerd met koude groentjes
***
Gebak van het huis met koffie

20,00€

Na de maaltijd is er nog een drankje twv 2€ inbegrepen (duurdere dranken worden verrekend)
--------------------------------------------------------------------------Koffie, thee, plat en bruisend water zijn tijdens de broodmaaltijd inbegrepen.

WARME MAALTIJD
Soepen
 Tomatensoep
 kervelsoep
 aspergesoep
 bloemkool – broccoli soep

3.50€
3.50€
3.50€
3.50€

Hoofdgerechten
* varkensgebraad met “jagersaus”
* varkensgebraad met “pepersaus”
* varkensgebraad met “ archiducsaus”
* kalkoenfilet met “archiducsaus”
* kalkoenfilet met “ pepersaus”
* kalkoenfilet met “ calvadossaus”
* kipfilet met “archiducsaus”
* kipfilet met “provençalse saus”

13.00€
13.00€
13.00€
13.00€
13.00€
13.00€
13.00€
13.00€

De hoofdgerechten worden vergezeld met een warme groentekrans en aardappelkroketjes
Menu 5 ( warme maaltijd)
Aperitief (porto wit of rood, pineau des charentes, sherry of fruitsap)
***
Soep naar keuze
***
Warm hoofdgerecht naar keuze

19.50€

Na de maaltijd is er nog een drankje twv 2€ inbegrepen (duurdere dranken worden verrekend)
--------------------------------------------------------------------------Menu 6 ( warme maaltijd)
Aperitief (porto wit of rood, pineau des charentes, sherry of fruitsap)
***
Warm hoofdgerecht naar keuze
***
Gebak van het huis met koffie

20.50€

Na de maaltijd is er nog een drankje twv 2€ inbegrepen (duurdere dranken worden verrekend)
--------------------------------------------------------------------------Menu 7 ( warme maaltijd)
Aperitief (porto wit of rood, pineau des charentes, sherry of fruitsap)
***
Soep naar keuze
***
Warm hoofdgerecht naar keuze
***
Gebak van het huis met koffie

22.90€

Na de maaltijd is er nog een drankje twv 2€ inbegrepen (duurdere dranken worden verrekend)
--------------------------------------------------------------------------Plat en bruis water tijdens de maaltijd inbegrepen
(gelieve steeds duidelijk de keuze van soep, hoofdgerecht en gebak door te geven
alle gerechten worden per persoon op bord geserveerd, kroketjes worden in potjes op tafel gezet )

