


Voor de winterperiode hebben wij voor u een aantal feestelijke menu’s en formules 

samengesteld. 

Geen beter moment om uw werknemers eens goed te verwennen tijdens het jaarlijkse 

personeelsfeest! 

Deze formules zijn verkrijgbaar tot maart 2020, maar het blijft uiteraard steeds 

mogelijk om een formule op maat van uw behoeften te maken! Voor vegetariërs 

bereiden wij altijd een creatieve maaltijd in de sfeer van de gekozen formule. 

Dit alles in een mooi ingerichte feestzaal met uitzicht op het Zilvermeer, waar u zelf 

het thema en de aankleding bepaalt. Gecombineerd met een spetterend dansfeest 

wordt het een onvergetelijke dag voor u en uw medewerkers. 

Vraag vrijblijvend een volledig uitgewerkte offerte! 

Met vriendelijke groeten, 

Mark Sträter – Karim Fawzi 



 

 

 

 

 

 

 

Voorgerechten 

Rundercarpaccio met parmigiano en truffelmayonaise 

Plateau met verschillende gerookte vissoorten 

Salade Caprese met tomaten, buffelmozzarella en basilicum 

Calamari fritti met tartaarsaus 

Vitello tonato 

 

Soepen 

Tomatensoep met balletjes 

Soep van de week 

 

Hoofdgerechten 

Gegrilde runder entrecote met bearnaisesaus 

Op de huid gebakken zalmfilet in witte wijnsaus 

Tagliatelle scampi curry 

Gerecht van de week 

Warme groenten- en aardappelgerecht 

Geserveerd met een saladebuffet, brood en frieten 

 

Dessertbuffet 

Fantastische keuze aan zoete lekkernijen 

Koffie en thee 

 

€ 31,50 pp 
  



 

 
 
 
 

Vlees* 
Steak 
Saté 
Zalm 

Kipfilet 
Hamburger 

Spek 
Voorgegaarde spareribs 

 
Saladebuffet en sauzen 

Knapperige sla 
Pomodori tomaten 
Gratin aardappelen 

Warme wintergroenten 
Komkommer 

Italiaanse pastasalade 
Salade van haricots verts met tomaat en mayonaise 

Minibroodjes/broodsoorten met kruidenboter 
Pepersaus en champignonsaus 

 
*U mag 4 stukken kiezen uit het aangeboden assortiment. 

 
Dessert- en koffie buffet 

Slagroomsoesjes overgoten met chocolade 
Bosvruchtenbavarois 

Fruitsalade 
Apfelstrudel 

Tiramisu 
Chocolademousse 

Koffie/Thee 
 

€ 32,50 pp  



 

Voorgerechten 
Zalm Belle vue 

Uitgebreide koude schotel met huzarensalade,  ham-aspergerolletjes, gevulde eitjes, 
rode pesto, wortel en meloen. 

Rundercarpaccio met parmigiano, zongedroogde tomaten, olijven en 
truffelmayonaise 

Huisgerookte zalmfilet met kappertjes, rode ui en whiskeysaus 
Grijze garnalencocktail 

 
Supplement extra: Halve Canadese kreeft van de grill met knoflookboter 

(marktprijs) 
 

Soepen 
Truffelsoep of Vissoep van het huis 

Soep van de week 
 

Hoofdgerechten 
Keuze uit 3 van de volgende hoofdgerechten: 

Frenched-lamsrack met rode portsaus 
Hertenbiefstukjes met 2 sauzen 

Runder entrecote met bearnaisesaus 
Heilbotfilet in cavasaus 

Op de huid gebakken zalmfilet met kruidenkorst 
Sliptongetjes in roomboter 

 
Aardappelgratin 

Aardappel in schil 
Warm groentegerecht 

Geserveerd met een saladebuffet, brood en frieten 
(kinderen kiezen evt. curryworst, vleeskroket of kipnuggets) 

 
Dessertbuffet 

Fantastische keuze aan zoete lekkernijen 
Koffie en thee 

 

€ 42,50 pp  



 

 
Bruisend aperitief en twee lekkere amuses 

Culinair seizoensgebonden viergangenmenu 
4 uur drankarrangement 

€ 53,50 pp 
 

 

Bruisend aperitief met amuse 
Winter BBQ 

Dessertbuffet 
4 uur drankarrangement 

€ 43,50 pp 
 

Bruisend aperitief 
Vijf heerlijke amuses 

4 uur drankarrangement 
€ 29,50 pp 

 
 

Aansluitend op onze winterformules 
 

Feestavond inclusief: 
DJ met licht en geluid 

3 uur drankarrangement 
Midnight snacks, nootjes en chips 

 
€ 21,50 pp 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

Lijkt een ontspannen Walking Dinner meer iets voor u en uw gasten? Glinstering aan 

het Zilvermeer serveert doorlopend diverse heerlijke kleine gerechtjes verspreid over 

de avond. U heeft ook de mogelijkheid om samen met onze keukenbrigade een leuk 

menu samen te stellen! Ontdek de Walking Dinner formule: 

 

1ste ronde 
Salade van gerookte parelhoenfilet met een grove mosterd 
Garnaaltjes in een truffelcrème 
(Wij serveren 1 glaasje per persoon) 

  

2de ronde 
Mediterrane tomatencappuccino met uitgebakken spekjes 
Courgettecappuccino gevuld met grijze garnaaltjes 
(Wij serveren 1 soepje per persoon) 

  

3e ronde 

Een blini met gerookte zalm en kappertjes 
Een blini met Serranoham en roomkaas 
 (Wij serveren 1 blini per persoon) 

  

4e ronde 
Scampi omwikkeld met pancetta 
Yakitori spiesje met sesam 
(Wij serveren 1 glaasje per persoon) 

  

5e ronde 

Runderbrochette met pepersaus 

Kibbelingspiesje met tartaarsaus 

  

6e ronde 

Huisgemaakte kaasterrine 

   

27,50 euro pp    

  

Eventueel uit te breiden met een zoete afsluiter: 

Passievruchtenspoom met framboos       2,00 euro pp 

IJskar                   2,50 euro pp 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Aperitief: 

1 glas cava of fruitsap bij apéritief 

    3,50 euro pp   

 
Drankarrangementen: 

       Bier, fris, wijn (arrangement 3 uur) 

 15,50 euro pp  

Bier, fris, wijn (arrangement 4 uur) 

 18,50 euro pp  

Bier, fris, wijn (arrangement 5 uur) 

 21,00 euro pp 

Bier, fris, wijn per extra uur (min. 40 gasten) 

    4,50 euro pp  
 

Een drankarrangement bestaat uit: Jupiler, Leffe blond, Leffe donker, Hoegaarden, 

Kriek, witte- en rode wijn en alle frisdranken. Compleet assortiment inclusief speciaal 

bier, sterke drank & cava bij drankarrangement, toeslag op aanvraag. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Entertainment: 

Wij helpen u desgewenst met advies en/of bemiddeling bij de keuze van 

muziek,entertainment etc. Bijvoorbeeld: DJ en/of band, photo-booth, casino, 

zanger, videogastenboek, ... 

 

Bloemenpakket en linnenpakket: 
Wij zorgen altijd voor bloemen op tafel en de tafels zijn gedekt met wit linnen. 

Dit is in onze prijs inbegrepen. Uiteraard kan onze standaard verzorging 

uitgebreid en aangepast worden aan uw wensen. 

 

 Overnachten/Taxi service: 
Mocht u na uw feest de nacht door willen brengen nabij Glinstering of op het 

domein dan geven wij u graag het nodige advies. Daarnaast begeleiden wij u 

graag bij het vinden van een goede taxi service! 

 

Technische voorzieningen:  
Licht-en geluidsinstallatie  

Projectiescherm van 2,50m bij 3,00m 

Beamer  

Geluidsinstallatie met 2 draadloze microfoons of head-set  

Een flip-over en whiteboard  

 

Kindertarief: 
Voor kinderen onder de 4 jaar betaalt u 5,00 euro! Voor kinderen tot en met 13 

jaar betaalt u 60% van het volwassenen tarief. Wij maken altijd een offerte op 

maat met daarin alle eventuele bijkomende kosten! 

  



 

 
 
 
 

 

 
 


