
 

Babyborrels 2019  Pagina 1 
den Eyck – Houtum 39 – 2460 Kasterlee  www.deneyck.be 
014/85 99 00 – de@groepvaneyck.be  www.facebook.com/gvedeneyck 

 
 

abyborrels 2019 
 
Een baby op komst! Van harte proficiat. 
In deze brochure bieden we u enkele voorstellen voor het organiseren 
voor uw babyborrel. Hiermee kan u zelf aan de slag om uw ideale 
formule samen te stellen. We maken voor u graag een offerte op maat. 
 
 

1. Algemeen 

 
Alle prijzen zijn inclusief BTW en per persoon. 
De zaalhuur is inbegrepen vanaf 50 personen. Bij kleinere gezelschappen bedraagt de zaalhuur  
€ 250,00. 
 
 Tafelschikking  Barkrukken aan statafels afgewisseld met zitplaatsen aan bloktafels 

Geschenkentafel en tafel voor doopsuiker 
 
 Tafeldecoratie  Zachtgrijs of mokkakleurig tafellinnen 

Bloemvaasje en kaars 
 
 Muzikale omlijsting Achtergrondmuziek 
 
 

2. Kinderanimatie 

 
 Springkasteel  De prijs is afhankelijk van de grootte van het springkasteel 

€ 125,00 - € 150,00 - € 175,00 
 

 Grime   Per uur: € 60,00 
 
 Clown   Goochelen of ballonnen plooien  

1 uur: € 150,00 
Per extra uur: € 50,00 

 
 Knutselen   Begeleid knutselen met animatrice(s) 

€ 45,00 per uur, per animatrice 
 
 Goochelaar  1 uur: € 150,00 

Per extra uur: € 100,00 
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3. Formules 

 

2.1 Dranken 
 
 Drankenarrangement Cava Masia de la Luz Brut 

Champagnebier Dame Jeanne 
Witte en rode huiswijn 
Bieren, waters en frisdranken 
Vers appelsap en sinaasappelsap 
Koffie- en theebuffet 
 

€ 14,00  (3 schenkuren) of volgens het werkelijke verbruik 
€ 4,00 (kinderen van 3 tot 12 jaar) 

 

2.2 Hapjes 
 
 Fingerfood op de tafels 
 
VOORSTEL 1 

Tapaborden 
OF 

Tapenades met ciabattasneden 
OF 

Groentehapjes met dipsaus 
OF 

Nacho’s met guacamoledip 
 

€ 2,50  
 
VOORSTEL 2 

Mix van tapa’s, tapenades en groentehapjes 
OF 

Divers belegde mini wraps op bamboeprikkers (2 p.p.) 
 

€ 3,50  
 

 Hapjesmenu  
 
VOORSTEL 1 

Hapjes in bediening (4 p.p.) 
Springroll met sweet chili dip - Crostini caprese 

Mini kaaskroketje – Kibbeling met tartaar 
Kipspies yakitori – Mini worstenbroodje  

Mini pizza – Crispy chickenwing  
 

Tipzakje frietjes met mayonaise (suppl. € 2,50 p.p.) 
 

€ 9,50 
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VOORSTEL 2 
Hapjes in bediening (6 p.p.) 

Mini cocktail van grijze garnaaltjes  
Gerookte forel met mierikswortel  

Tabouleh met feta en munt 
Carpaccio van Belgische runderhaas  

Vitello tonato 
Gerookte kip met currydressing  

 
Mokkatasje dagsoep  

 
Florentijns  vissersmarmietje  

Gebakken scampi in lookboter 
Kabeljauwbeignet met verse tartaar  

Kroketje van Parmezaan  
Gemarineerde varkensbrochette 

Klassiek worstenbroodje 
 

€ 12,00 
 

VOORSTEL 3 
Proevertjesbuffet 

Divers belegde tapabroodjes (2 p.p.) en mini sandwiches (1 p.p.) 
Soep van de dag 

Kazentafel met een assortiment zachte, halfzachte en harde kazen 
Broodjesassortiment en hoeveboter 

 
€ 12,00 

 
VOORSTEL 4 

Streetfood in buffetvorm 
Hamburger – Cheeseburger – Fishburger of Veggieburger 

Crispy frietjes 
OF 

Wrap met kip met garnituren 
OF 

Wokbeker met kip of scampi 
 

€ 16,00  
€ 8,00 per extra buffet 

 
VOOR DE KINDEREN 

Hapjes in bediening  
Kipnuggets, bitterballetjes, mini curryworstjes, mini loempia’s 

 
€ 2,00 (3-6 jaar) 

€ 6,00 (6-12 jaar) 
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 Zoeternijen 
 
De vermelde tarieven voor de zoeternijen zijn in combinatie met een hapjesmenu.  
Bij keuze voor enkel een dessertenbuffet zal er een meerprijs worden aangerekend.  
 
VOORSTEL 1 

Zoet proevertjesbuffet 
Snoeppotten met marshmallows, spekjes, koekjes, cuberdons, … 

Variatie van miniatuurdesserten 
 

€ 5,00 
 
VOORSTEL 2 

Crêperie met haar garnituren 
Flensjes ter plaatse gebakken 

Vanille-ijs, warme chocoladesaus en krieken, room, 
gekarameliseerde appeltjes, suiker, advocaat, chocolademousse 

 
€ 6,00 

 
VOORSTEL 3 

Dessertenbuffet 
Schepijs met warme chocoladesaus, vruchtensaus en room 

Verse vruchtensalade en ijshoorntjes 
Variatie van miniatuurdessertjes 

 
€ 7,00 

 
VOOR DE KINDEREN  

De kinderen mogen mee snoepen van de buffetten 
Extraatjes zijn steeds mogelijk mits supplement 

 
Suikerspin  

€ 2,00 / kind 
 

Snoeptaart 
€ 2,00 / kind 

 
 
 

 
 
 

 


