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.
Voor feesten vanaf minimum 45 personen wordt de grote zaal alleen voor U en Uw familie, vrienden
voorbehouden zodat U gezellig kunt feesten met Uw familie.
vanaf minimum 20 personen wordt het klein zaaltje voor U gereserveerd (tot 40p)
Voor banketten kunnen wij tot 150 personen plaatsen.
Eveneens is onze grote zaal uitgerust met een scherm en een beamer zodat U zonder
problemen een seminarie kunt laten doorgaan in onze grote zaal.
De kinderen kunnen zich niet vervelen in onze ingerichte binnen en buitenspeelplaats.
Buiten hebben wij eveneens een springkasteel voor de kinderen ter beschikking (zomer)

Prijzen geldig tot en met augustus 2022, en onder voorbehoud van prijsstijgingen.

Al onze prijzen zijn inclusief btw en bediening

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. Uiteraard is de keuze van dj vrij in onze zaal.
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 (enkel grote zaal)
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)

Stoelhoezen
Wij stellen gratis stoelhoezen ter beschikking in onze grote zaal (bij een menukeuze van minimum 50€pp)
Indien U kiest voor een menu onder de 50€pp kunt U ook steeds de stoelhoezen
huren voor Uw feest dit komt neer op 3€ per stoel

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 op de eindfactuur.

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 grote zaal wordt er een voorschot gevraagd voor het reserveren van de zaal.
Het voorschot wordt in mindering gebracht bij de eindfactuur.

Betaling
De betaling zal geschieden op de dag zelf of mits afspraak ten laatste 5 dagen na het feest
Bij grotere groepen zal een voorschot worden gevraagd (boven de 25p)
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.

Ontbijt
Ontbijten (mogelijk vanaf 20 personen)
Ontbijtmogelijkheden (voor groepen vanaf 25 personen)
1)

1 boterkoek met tas koffie

4,5€

2)

1 boterkoek, 1 broodje met kaas, tas koffie

6€

3)

2 boterkoeken, tas koffie

6€

4)

1 boterkoek, broodje kaas, tas koffie, glas fruitsap

7€

5)

1 boterkoek, broodje hesp, broodje kaas
glas fruitsap, koffie naar believen (kan op tafel)

9€

6)

1 boterkoek, broodje hesp, broodje kaas
roereitje met spek, koffie naar believen, fruitsap

10€

7)

BASIS BUFFET (gedurende 2u):
assortiment van mini boterkoeken & broodjes
hesp, kaas, confituur, choco
keuze uit een roerei, omeletje, spiegeleitje met of zonder spek
fruitsap & koffie naar believen

18€

(wij stellen voor van 8u-10u of van 9u-11u in samenspraak kunnen de uren worden gewijzigd)
8) LUXE BUFFET (gedurende 3u):

29€

basis buffet + glaasje bubbels als ontvangst
rauwe hesp, kippenwit, salami, gerookte zalm en krabsalade
yoghurt, verse fruitsalade & ontbijtgranen
waters & frisdranken
(wij stellen voor van 8u-11u of van 9u-12u in samenspraak kunnen de uren worden gewijzigd)

Indien er meer of 1 tas koffie gewenst is in formule 1, 2, 3 of 4 wordt er een supplement
van 1,50€ aangerekend per persoon voor kannen koffie op de tafel.

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

20.00€

Cava van het huis

22.00€

Champagne van het huis

40.00€

Fruitsap (per fles van 1liter)

8.50€

Verder kunnen we U nog het volgende aanbieden.:
Sherry of porto (+ 1x repasse)

8.00€

Kirr (+ 1x repasse)

8.50€

Kirr “royal” (met schuimwijn) (+ 1x repasse)

10.00€

Cocktail maison (+ 1x repasse)

10.00€

Forfait per persoon gedurende 1 of 2 uur.:
Formule “all in” gedurende 1u
Schuimwijn – fruitsap - frisdranken en gewone bieren

8.00€

Formule “all in” gedurende 1u
cava - fruitsap – frisdranken en gewone bieren

9.50€

Formule “all in” gedurende 2u
Schuimwijn – fruitsap – frisdranken en gewone bieren

12.00€

Formule “all in” gedurende 2u
cava – fruitsap – frisdranken en gewone bieren

15.00€

Champagne (van het huis) - fruitsap – frisdranken en gewone bieren gedurende 2u

35.00€

Hapjes
Keuzemogelijkheden koude hapjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tomaat met mozzarella
Gerookte ham met meloen
Gerookte ham met mosterd
Glaasje met hammousse
Peperkoek met eendelever
Gerookte zalm met ajuin
Toast met zure room en gerookte zalm
Visterrine
Paté met uienconfituur
Haring met curry
Rundscarpaccio, olijfolie, parmesan, zongedroogde tomaat, rucola
Gekookte ham / boursin
toastje met krabsalade
witloof met krabsalade
mini salade met prepare americain
toastje met prepare
mini salade met tonijn
toastje met tonijn
toastje met hespensalade
glaasje met hespensalade
glaasje met vissalade
toastje met vissalade

1.2€
1.2€
1.2€
1.5€
1.2€
1.5€
1.5€
1.2€
1.2€
1.6€
1.7€
1.0€
1.0€
1.0€
1.2€
1.0€
1.2€
1.0€
1.0€
1.2€
1.5€
1.0€

Warme hapjes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soepje
Kippeboutje
Krabbepoot
Stukje pizza
Bitterbal // frikandel // kipnugget
Ovenvidee
Mini loempia
Rivierkreeftje met curry
Calamares
Butterfly garnaal
Scampi maison
Frietje met mayonaise en snackje

1.5€
1.7€
1.7€
1.7€
1.2€
1.7€
1.2€
1.7€
1.2€
1.7€
2.0€
3.0€

Cruditeiten met dipsaus (vanaf 30 personen per persoon)
Mini desserthapjes
Roomijs

1.6€
2.0€
2.0€

2 warme en 2 koude hapjes (door de chef gekozen)

bordje of rondgang

5.80€

4 warme en 4 koude hapjes (door de chef gekozen)

ideaal voor 2u receptie

8.50€

Receptie formules
(geboorte, communie, jubileum,bijeenkomst, ….)
receptie van 2u met schuimwijn en fruitsap vergezeld met 8 hapjes

18,00€

receptie van 2u met schuimwijn en fruitsap vergezeld met 8 hapjes
19,50€
en gevolgd als afsluiter met een frietje met mayonaise
---------------------------------------------------------------------------------------------------------receptie van 2u met schuimwijn en fruitsap vergezeld met 10 hapjes
20,00€
receptie van 2u met schuimwijn en fruitsap vergezeld met 10 hapjes
21,50€
en gevolgd als afsluiter met een frietje met mayonaise
---------------------------------------------------------------------------------------------------------receptie van 2u30 met schuimwijn en fruitsap vergezeld met 10 hapjes
22,50€
receptie van 2u30 met schuimwijn en fruitsap vergezeld met 10 hapjes
en als afsluiter een frietje met mayonaise

24,00€

Uitgebreide receptie duur 2u30 + forfait van schuimwijn en fruitsap
(bestaande uit een 16 tal hapjes gevolgd door enkele belegde broodjes,
en met als afsluiter enkele zoetigheden)

35,00€

verrassingsbrood met 7 belegde broodjes per persoon
aangevuld met koffie of thee (gedurende 2u)

16,00€

receptie van 1u schuimwijn of fruitsap met versnaperingen (zoutkoekjes, chips)
aansluitend met verrassingsbrood met 7 belegde broodjes pp
21,50€
aangevuld met koffie of thee (gedurende 2u)
receptie van 1u schuimwijn of fruitsap met 4 hapjes
aansluitend met verrassingsbrood met 7 belegde broodjes pp
25,00€
aangevuld met koffie of thee (gedurende 2u)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Dessertbuffet
(ruim assortiment gebak en desserten duur 2u)
14,00€
dessertbuffet geserveerd met koffie naar believen (duur 2u)

17,00€

dessertbuffet geserveerd met koffie en of andere dranken 2u)
(frisdranken en gewone bieren, geen sterke dranken)

20,00€

Receptie van 1u met schuimwijn en fruitsap vergezeld met 4 hapjes
gevolgd door een uitgebreid dessertenbuffet en koffie
frisdranken en bieren ook mogelijk gedurende het buffet
duur buffet = 1u30 totale duur met receptie ervoor = 2u30

30,00€

Koude voorgerechten
Garnalencocktail

dagprijs

Salade van grijze garnalen

dagprijs

Krabcocktail (surimikrab)

-

10.00€

Duo van gerookte zalm en gerookte heilbot

16.50€

Trio van paté met uienconfituur

11.00€

Toast met gerookte zalm en garnituur

15.00€

Toast met gerookte heilbot en garnituur

16.50€

Rundscarpaccio met z'n garnituur

15.00€

Vittello tonato

15.00€

Gerookte ham
Gerookte ham met meloen
Gerookte ham met meloen en rode porto

10.50€
12.50€
14.50€

Gegarneerde roze zalm

15.00€

Gerookte zalm met asperges overgoten met mousseline (enkel seizoen)

16.50€

Bordje met lekkers uit de noordzee

16.50€

Kreeft belle vue

dagprijs

Soepen (worden in tas geserveerd, indien repasse gewenst +0.5€pp)
Tomatenroomsoep (met of zonder balletjes)

3.50€

Aspergeroomsoep

3.50€

Kervelroomsoep

3.50€

Erwtensoep

3.50€

Broccoli-bloemkool roomsoep

3.50€

Pompoenroomsoep (enkel seizoen)

3.50€

Roomsoep “Agnes Sorel”

3.80€

Ajuinsoep met kaas

3.50€

Kreeftensoep met garnituur

6.25€

Warme voorgerechten
Kaaskroketten gegarneerd met gefruite peterselie

12.50€

Duo van kaas en garnaalkroket met gefruite peterselie

14.00€

Garnaalkroketten gegarneerd met gefruite peterselie

15.00€

Scampi’s natuur (6 stuks)
Scampi’s look of in de room of provencale of maison of kruidenboter (6 stuks)
Scampi’s op z’n Indisch met torentje van wilde rijst (6stuks)

12.50€
14.00€
14.00€

Kikkerbillen natuur (6stuks)
Kikkerbillen met saus naar keuze (6stuks)

12.50€
14.50€

Vispannetje met het beste uit de noordzee
Millefeulle met vissersstoofpotje

14.50€
15.00€

Tongrolletjes van de chef

14.00€

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

16.00€

Tussendoortjes
Sorbet van vruchten.:
Citroen
Passievruchten
Frambozen
Meloen

1bol/2bollen
3.50€/4.50€
3.50€/4.50€
3.50€/4.50€
3.50€/4.50€

Jenever (graanjenever, citroenjenever, appel, passievruchten)

4.00€

Hoofdgerechten
Vlees.:
Varkensgebraad "saus naar keuze"

15.00€

Varkensgebraad "orloff"

15.50€

Kalkoenfilet “saus naar keuze”

15.00€

Gebakken kipfilet "saus naar keuze"

16.00€

Varkenshaasje “saus naar keuze"

18.00€

Varkenskroontje met z'n sausje

18.00€

Kalfsfiletgebraad met z'n sausje

20.00€

Côte à l’os béarnaise met salade mixte

22.00€

Chateau briand met salade mixte

21.00€

In het seizoen is er ook een mogelijkheid om wild te verkrijgen vraag gerust info over de prijzen
De sauzen naar keuze zijn op voorhand door te geven keuze uit .:
jagersaus, pepersaus, archiduc, provencale, graantjesmosterdsaus, calvadossaus, choronsaus.
Alle hoofdgerechten worden op bord geserveerd heeft U graag nog een extra rondgang met groenten en vlees is dit steeds mogelijk mits een
supplement à 4€ per persoon (dit kan bij varkensgebraad, kalkoenfilet, varkenshaasje, chateau briand)

Tongrolletjes van het huis

19.00€

Vispannetje van het huis (kreeftensaus)

19.00€

Gebakken zalmmoot bearnaise

18.50€

Huwelijk van zalm & Kabeljauw met hun sausje’s

23.00€

Andere soorten vis steeds te verkrijgen op aanvraag

Voor de aardappelkeuze bij hoofdgerechten is er keuze tussen.: kroketjes,
frietjes,
gratin dauphinois of aardappelpuree (1 keuze per gezelschap)

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

27.00€

36.00€

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

2€ (per stuk)
2€ (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 supplement.
FORMULE 1.:

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

13,00€

FORMULE 2.:

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

16,00€

Desserts
Vanilleroomijs

5.00€

Dame blanche

7.00€

Trio van sorbet

7.00€

Chocolademouse (bruin)

6.50€

Bavarois

5.00€

Ijslam (vanaf 12 personen)

5.50€

Crème bruleé

5.50€

Tiramisu

5.50€

Tulpje met roomijs en verse fruitsalade

7.50€

Sabayon met ijs

7.00€

Trio van dessert

7.00€

Warme appeltaart met vanilleroomijs en slagroom

7.00€

Praalgebak met slagroom en vers fruit met opschrift naar keuze (minimum 8 personen)
(geserveerd met koffie, gelieve het opschrift duidelijk door te geven)

7.00€

Dessertbordje van de chef

7.00€

Dessertenbord “ ’t Zwarte Veld”

10.00€

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

14.00€

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

5.00€

Dranken
Wijnen.:
Witte wijnen
Huiswijn

17.00€

Rode wijnen
Huiswijn

17.00€

forfait van wit of rode wijn en water ( enkel bij een kort menu met hg en geen vg)
Forfait van rode en witte huiswijn, water, frisdranken en gewone bieren

8.00€
12.00€

Andere prijzen voor wijnen zijn te verkrijgen op aanvraag.
Dansformule na de maaltijd (enkel na een menu)

16.00€
7,00€

Kurkrecht

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)

6.00€

Mokka
Tas koffie

2.50€

Mokka (3 keer bediend of kan op tafel)

4.00€

Mokka met versnaperingen (mokka 3 keer bediend)

6.50€

Mokka met petit fours (mokka 3 keer bediend)

8.00€

Drankenforfait na een menu (enkel mogelijk na een volledige all incl menu)
Forfait van 1,5u na de maaltijd
Forfait van 2,5u na de maaltijd
Forfait van 3,5u na de maaltijd
Forfait tot het naar huis gaan (max 5u)

10€
15€
19€
22€

Onze al inclusief menu's, hierbij kunt u kiezen uit onderstaande voorstellen alles wordt op
bord geserveerd er is bij de hoofdgerechten wel de mogelijkheid om extra aardappelen bij te vragen.
Tijdens de maaltijd zijn er wijn – water – frisdranken en gewone bieren inbegrepen tot aan het dessert,
zodra de koffie wordt geserveerd zijn er geen andere dranken meer inbegrepen.
(deze all in menu's zijn te verkrijgen vanaf 8 personen mits bestelling week op voorhand)
deze menu’s zijn te verkrijgen op alle dagen in de week muz van feestdagen (dus niet op feestdagen)

Wij vragen om het correcte aantal personen 1 week voor aanvang door te geven kleine wijzigingen
kunnen nog worden aangepast tot 48u voor aanvang feest.
Indien er annulaties zijn later zijn wij genoodzaakt van 50% van de menuprijs aan te rekenen
Er is in deze menu’s steeds de mogelijkheid om het glaasje te verlengen tot 1u receptie hier wordt dan een
meerprijs van 4€ per persoon aangerekend, het hapjesbordje wordt dan ook weggelaten en we komen rond met
de hapjes zodat deze verdeeld zijn over het gehele uur receptie.

All inclusief keuzemenu nr 1

à 39,00€ per persoon
Glaasje bubbels
***
Vergezeld met een hapjesbordje van de chef
****
Bloemkool/broccolisoep
****

Filet van kalkoen "archiduc"
vergezeld met warme groentekrans en aardappelkroketjes
****
Dessertbordje van de chef
****
mokka

All inclusief keuzemenu nr 2

à 49,00€ per persoon
Glaasje bubbels
***
vergezeld met een hapjesbordje van de chef
****
Ham met meloen
****
Kalkoen filetgebraad "archiduc",
vergezeld met seizoensgroenten en aardappelkroketjes
****
Dessertbordje van de chef
****
mokka

All inclusief nr 3

à 41,50€ per persoon
Glaasje bubbels
***
Vergezeld met een hapjesbordje van de chef
****
aspergesoep
***
Haasje van het varken "graantjesmosterdsaus"
, vergezeld met seizoensgroenten en aardappelkroketjes
****
Dessertbordje van de chef
****
mokka

à 50,00€ per persoon

All inclusief keuzemenu nr 4

Glaasje bubbels
****
Vergezeld met een hapjesbordje van de chef
****
Tongrolletjes 't zwarte veld
****
Kalkoenfiletgebraad "archiduc"
vergezeld met een warme groentekrans en aardappelkroketjes
****
dessertbordje van de chef
****
mokka
à 52,00€ per persoon

All inclusief keuzemenu nr 5
Glaasje bubbels
****

Vergezeld met een hapjesbordje van de chef
***
Ham met meloen
****
aspergesoep
***
Filetgebraad van kalkoen "archiduc"
vergezeld met seizoensgroentjes en aardappelkroketjes
****
Dessertbordje van de chef
****
mokka

à 53,00€ per persoon

All inclusief keuzemenu nr 6
Glaasje bubbels
****

Vergezeld met een hapjesbordje van de chef
****
Bloemkook/broccolisoep
****
Tongrolletjes 't zwarte veld
****
Filet van Kalkoen "archiduc"
vergezeld met een warme groentekrans en aardappelkroketjes
****
dessertbordje van de chef
****
mokka
à 53,00€ per persoon

All inclusief keuzemenu nr 7
Glaasje bubbels
****

Vergezeld met een hapjesbordje van de chef
****
Scampi's maison
***
Haasje van het varken "graantjesmosterdsaus"
vergezeld met warme groentekrans en aardappelkroketjes
****
Dessertbordje van de chef
****
mokka

à 55,00€ per persoon

All inclusief keuzemenu nr 8
Glaasje bubbels
Vergezeld met een hapjesbordje van de chef
****
Millefeuille met vissersstoofpotje
***

Kalfsfiletgebraad "met z'n sausje",
vergezeld met warme seizoensgroenten en aardappelkroketjes
****
Dessertbordje van de chef
****
mokka
à 55,00€ per persoon

All inclusief keuzemenu n 9
Glaasje bubbels
***
Vergezeld met een hapjesbordje van de chef
***
Bloemkook/broccolisoep
****
Tongrolletjes 't zwarte veld
***

Haasje van het varken met saus naar keuze
, vergezeld met warme seizoensgroenten en aardappelkroketjes
****
Dessertbordje van de chef
****
mokka
De saus kan eventueel nog verandert worden hieronder de keuze's (1 saus per groep)
archiduc, graantjesmosterd, peper, choronsaus, jagersaus, bearnaise

