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CONTACT
Luc van den Rijse

Oudenaardsesteenweg 729

9420 Bambrugge
 

     Gsm: 0475/82.05.98
   Tel:    053/62.88.62

feestzaal.ensor@gmail.com

B R U I L O F T



Op deze belangrijke dag willen wij samen uw huwelijksfeest mede organiseren. 

Met deze locatie en een perfect menu word het vast en zeker een geweldig feest ! 

wij hebben dan ook gekozen voor een concept waar alles inbegrepen is, 

en dit om uw trouwfeest compleet te maken !

 

Dit bevat 1.5 uur receptie met cava en fruitsap met 6 stuks koude en warme hapjes per persoon.

water op tafel , wijnen en alle dranken gedurende 8uur 30 min

(bv van 18u tot 02u30) alsook de bediening van de kelners. 

Er is ook een bruidstaart in ijs of biscuit voorzien.

Stel uw menu samen op de volgende pagina .

 

BRUILOFT

Personen die enkel aanwezig zijn voor de receptie

worden voorzien van 2 uur dranken: receptie cava en

fruitsap met 8 koude en warme hapjes

~

 

€22,00 per persoon

 
 
 
 
 
 
 
 

BRUILOFT: ENKEL RECEPTIE

Personen die aansluiten aan het avondfeest worden

voorzien van 1 uur receptie met 6 koude en warme

hapjes, drinken nog mee gedurende 5 uur receptie

inbegrepen  (vb 22u tot 03u) en genieten nog van kaas en

broodjes

~

 

€40,00 per persoon

 
 
 
 
 
 
 
 

BRUILOFT: AVONDFEEST MET  RECEPTIE



 

Soepen
~ Romig soepje van kwartel met garnituur van gerookte eendenborst

~ Soepje van groene en witte  asperges.

~ Bisque van kreeft met armagnac 

~ Romig soepje van tomaten afgewerkt met Philadelphia en bieslook

 

Voorgerechten
~ Duo van scampi en zeeduivel met puree van groene kool, garnituur van notensla en trostomaatjes 

~ Duo van scampi en gebakken coquille met Thaise gebakken rijst geparfumeerd rode curry (+€3)

~ Groenlandse heilbot met mousselinesaus en rivierkreeftjes met pommes duchesses van bieslook

~ Gebakken zeeduivel met puree van groene kool, krokant spek en notensla

~ Scampi  op Thaise wijze met rode curry 

~ op de vel gebakken kabeljauwhaasje met kersttomaatjes en crumble van Italiaanse ham

~ Mixed slaatje van Italiaanse ham, artisanale kaaskroketjes, meloen en garnituren, 

lookbroodje  balsamico en parmezaanschilfers.

 

Tussendoor
~ Sorbet naar keuze (+€3)

 

Hoofdgerechten
~ Kalfsoester of kalfsrib met peterselie aardappelen en gesmoorde groentjes.

~ Chateau briand  van Belgisch blauw met peper of champignonssaus 

met opgevulde aardappel en seizoensgroenten 

~ Speenvarkensrugfilet met rozemarijn met puree van broccoli en aangepast groenten

~ Krokant gebakken parelhoenfilet met chardonnay geglaceerde groentjes en spek

~ Varkenshaasnootjes met donkere jus van rode wijn en sjalot  met gevulde aardappel en kruidenboter.

 

Desserten 
~ ijstaart of biscuit taart( huwelijk)

~ koffie met zoetigheden 

~ Kaas en broodjes 

~ Dessert buffet (+€8)

 

€90,00 per persoon

 

 

STEL UW BRUILOFT MENU SAMEN MET DE VOLGENDE

MOGELIJKHEDEN

Add a little bit of body text

(alles incl. behalve dessert buffet kost extra)


