
Bedrijfsfeesten & Events 

 

 

 

 

 

 

 

den Eyck 
 

 

2019 



      

den Eyck  
 Houtum 39 - 2460 Kasterlee - de@groepvaneyck.be - www.deneyck.be - 014/85 99 00 

Bedrijfsfeesten & events 2019 

Welkom in den Eyck 
Voor het organiseren van uw bedrijfsfeest of event, bent u bij den Eyck aan het juiste adres.  

Vanaf de eerste kennismaking tot de uitvoering van het event zelf, zorgen we voor een persoonlijke 

aanpak met een concept dat wordt uitgewerkt op uw maat. Zo beleeft u dan samen met uw gasten 

een dag waar nog lang over nagepraat zal worden. 

Deze brochure biedt een algemene blik op onze mogelijkheden, met een aantal uitgewerkte 

totaalconcepten. We denken echter steeds graag creatief mee om zowel op culinair vlak als naar 

beleving toe de gepaste sfeer te creëren die past bij uw bedrijf!  

Kortom: uw feest of event à la carte. Ontdek… 

 

 Algemeen bekeken   

 All-in    

 Apero & Dinner  

 Dance   
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Algemeen bekeken 
 

Onze zalen 

Den Eyck beschikt over meer dan duizend vierkante meter aan zaalruimte. Omdat wij deze zalen kunnen 

opsplitsen en afscheiden door middel van geluidsdichte wanden, zijn we erg flexibel in het optimaal 

benutten van deze ruimtes. Op basis van het aantal personen (tot 800 personen), de gewenste tafelindeling 

en uiteraard uw persoonlijke voorkeur, ontdekken we samen de ideale zaal. 

Elke zaal beschikt over een eigen ingang, een sfeervolle buitenlocatie en privé sanitaire voorzieningen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Schuur 
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Optie, reservatie en prijzen 

We noteren met veel plezier een vrijblijvende optie voor de zaal en datum van uw voorkeur.                       

Deze blijft geldig gedurende 10 dagen.  

Als u de zaal wenst vast te leggen, bevestigen we dit met een reservatieovereenkomst en brengen we een 

voorschot in rekening. Alle gegevens ontvangt u bij reservatie. 

De prijzen in euro voor concepten en menu’s in de brochure zijn telkens per persoon en exclusief btw.        

De zaalhuur, decoratie, bediening zijn inbegrepen in deze tarieven.  

De tarieven zijn geldig tot december 2019, onder voorbehoud van onvoorziene prijsstijgingen van voedingswaren, dranken, 

bijkomende taksen van grondstoffen of belastingen van alle aard. 

 

Decoratie 

Meer dan ooit staan sfeer en beleving centraal bij een feest, en gepaste decoratie maakt hier een belangrijk 

deel van uit. Om de identiteit van uw bedrijf in de verf te zetten, passen we dit geheel graag aan! 

In onze prijzen is een standaard tafel- en zaaldecoratie inbegrepen. Maar ook standaard betekent bij ons op 

maat. De tafels zijn aangekleed met tafellinnen naar uw keuze en elke tafel is voorzien van bloemvaasjes en 

theelichtjes. We volgen graag uw wensen qua kleuren, bloemen, … zodat ook hier die persoonlijke toets 

terugkomt. Ook menukaarten met uw bedrijfslogo verzorgen wij graag. 

Op zoek naar een totaalconcept voor de aankleding van uw zaal? Dan betrekken we graag de sfeerarchitect 

van Huis Van Eyck om tot het perfecte concept te komen. 

 

Animatie & Teambuilding 

Om uw event of feest nog onvergetelijker te maken, kan u de gasten wat extra animatie aanbieden. Van 

magisch entertainment over live muziek tot photobooths, … wij brengen u graag in contact met een van 

onze partners. 

Biedt u uw werknemers graag een motiverende en inspirerende teambuilding aan? Dan raden we u aan om 

contact op te nemen met onze partner Locat. Zij zorgen ervoor dat u rond het domein van den Eyck een 

fantastische namiddag beleeft waar de samenwerking tussen de collega’s en vooral ook heel veel plezier 

centraal staan. 

U kan hun mogelijkheden ontdekken op www.locatevents.com  
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  All-in formule 

Eén prijs per persoon, alles inbegrepen met een mooie korting. 

 

Wat is er inbegrepen? 

- Drankenforfait 7 uur (+ 2,50 per extra uur) 

- Foodconcept ter waarde van 52,00 euro naar uw keuze 

(Menuprijs hoger? Dan wordt dit supplementair verrekend in de all-in prijs.) 

- Nachthapje  

- DJ van het huis (tot maximum 04.00 uur) of gebruik van onze geluidsinstallatie door eigen DJ 

- Gepersonaliseerde menukaarten 

- Standaard tafeldecoratie  

- Zaalhuur en bediening 

- Gratis ruime parkeergelegenheid 

 

Op week- of vrijdagavond of op zaterdagavond van januari tot maart 

 

Vanaf 100 personen        78,00 

Vanaf 150 personen        76,00 

Vanaf 200 personen        74,00 

Vanaf 250 personen        72,00 

Vanaf 300 personen        70,00 

 

Op zaterdagavond van april tot december 

 

Vanaf 100 personen        82,00 

Vanaf 150 personen        80,00 

Vanaf 200 personen        78,00 

Vanaf 250 personen        76,00 

Vanaf 300 personen        74,00 
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Apero & Dinner 
 

Seated / Walking 

Voor de opstelling van de zaal kan zijn er twee mogelijkheden. 

1 Seated dinner. We verzorgen het aperitief in een aparte ruimte met statafels. Nadien begeleiden we uw 

gasten naar een eigen plaats aan een ovale tafel. 

2 Walkingdinner. Een meer casual formule, waar de gasten niet de hele avond op dezelfde stoel aan 

dezelfde tafel hoeven te zitten. Zitplaatsen aan lage tafels in combinatie met barkrukken aan statafels zorgen 

er voor dat iedereen comfortabel kan zitten, maar ook gezellig kan circuleren.  

Bij elk menuvoorstel geven we aan met S of W welke opstelling aangeraden wordt.  

 

Drinks 

- Apero 

Cava - champagnebier - witte of rosé huiswijn - vruchtensappen 

Op verzoek: bieren - frisdranken 

Cocktail - mocktail van het huis (+ 5,00) 

 

- Dinner 

Witte en rode huiswijn - bieren - frisdranken - waters  

Wijnsuggesties mogelijk op verzoek 

Koffie en thee (bediening of buffet) 

 

- Tarieven  

Drinks apero - dinner - koffie (4 schenkuren)      20,00 

Drinks apero - dinner - dance (7 schenkuren)     26,00 

Per extra schenkuur        2,00  

 

Dinner 

Op de volgende pagina’s ontdekt u verschillende concepten met menuvoorstellen van aperitiefhapjes tot 

dessertenbuffetten. Aanpassingen in deze voorstellen zijn altijd mogelijk, we denken graag mee op maat.  

Voor mensen met een specifiek voedingsregime of dieet zorgen wij steeds voor aanpassingen waar nodig. 
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Apero - Seated dinner - Sweets  (S)      52,00 
 

 Apero 

Op de tafels: Borrelnootjes - olijfjes 

In bediening: koude en warme minihapjes (3 p.p.)   
 

 Dinner 

Viergangenmenu naar seizoensaanbod aan tafel bediend 

Voorgerecht 

** 

Soep van de dag 

** 

Hoofdgerecht aan tafel bediend 

OF 

Hoofdgerecht in buffetvorm (+ 8,00) 

** 

Sweets (buffet) 

Schepijs - chocolade- en vruchtensaus 
Vruchtensalade 

Variatie van minidessertjes uit eigen patisserie 
 

De menukaart is verkrijgbaar op verzoek 
 
 
 

Apero - Sharing - Sweets  (S)       54,00 
 

 Apero 

Op de tafels: Chorizo - salami - serrano - olijf - manchego  

                        Hummus - tapenades - focaccia - bruschetta 
 

 Dinner 

Aan tafel geserveerd (voorbeeldmenu) 
Börek - kruidige chicken wings - calamares a la romana - mini soepje 

** 
Strozzapreti met tomaat-mascarpone en pastrami 

Zeeuwse mosseltjes met look (seizoen) 
** 

Gegrilde zalm met groene groentjes en beurre blanc 
Belgische entrecote met hofmeesterboter 

Stoofpotje van ossobucco  
Salad bowl - gekruide krieltjes 

** 
Sharing Sweets 
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Apero - BBQ - Sweets  (S/W)       52,00 
 

 Apero 

Op de tafels: tapas - dips & toast - snoeptomaatjes 

In bediening: quesadilla - mini soepje  
 

 Dinner 

Op de barbecue 
Brochette van botervis en scampi 

Papillot van zalm met verse kruiden en juliennegroentjes 
Vegetarisch op verzoek 

 

Spareribs 
Varkensspies 

Koteletjes van hoevekip 

Merguezworstjes 

Entrecote / côte à l’os / filet pur 

Peperroom - Champignonroom 
 

Gegrilde groentjes 

Gepofte krielen 

Verse frietjes 
 

Saladbar 

Gemengde salades en rauwkost 

Variatie van koude sauzen en vinaigrettes 

Assortiment van broodjes 

** 

Sweets 

Schepijs - chocolade- en vruchtensaus 
Vruchtensalade 

Variatie van minidessertjes uit eigen patisserie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:de@groepvaneyck.be
http://www.deneyck.be/


      

den Eyck  
 Houtum 39 - 2460 Kasterlee - de@groepvaneyck.be - www.deneyck.be - 014/85 99 00 

Bedrijfsfeesten & events 2019 

Apero - Foodcorners - Sweets  (S/W)      59,00 
 

 Apero 

Op de tafels: tapas - dips & toast - snoeptomaatjes 

In bediening: koude en warme minihapjes (3 p.p.)   

 

 Dinner 

Foodcorners & Sweets 
Soup & Salad wordt steeds voorzien, daarnaast kiest u 3 verschillende buffetten 

 

Soup & Salad 
Duet van seizoenssoepjes 

Salads in a jar (niçoise - caprese - caesar) 
Broodjesassortiment, hoeveboter 

 
Piazza Italiana 

Mini bordjes carpaccio - vitello tonato  
Pasta pesto & champignons - 

 Penne creamy scampi - Lasagne bolognaise 

Parmezaan, olijfolie, ciabatta en focaccia  

 
American Corner 

Burgers (ham - cheese - veggie op verzoek) 

American hotdog 

Sweet chili chicken wings 

Spicy wedges 

 

Asian Style 
Wokbekers met kip of scampi 

Sushi - sashimi - garnituren (+ 5,00) 

Viva España 

Paëllapan  

Gamba’s à la plancha  

 Calamares a la romana  

Albondigas  

 Aardappelchurros 

 

Ola mexicana 

Tortilla “Pollo Loco” en “Mexican Madness”  

met pico de gallo en zure room  

Chili con carne 

Pittig gekruide ribbetjes  

Tex Mex aardappeltjes 
 

Fish & Meat (+ 2,50) 
Visbokaaltjes 2x “Catch of the day” 

 Varkenshaas - Filet pur 
Warme groentjes, sauzen en aardappelgarnituren 

 

** 

Sweets 

Flensjes en Luikse miniwafels - toppings - dips 

Schepijs - chocolade- en vruchtensaus 

Vruchtensalade 

Chocoladefontein - fruitspiezen - marshmallows 
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Apero - Buffet - Sweets  (S)     vs 1 58,00 / vs 2 61,00 
 

 Apero 

Op de tafels: Borrelnootjes - olijfjes 

In bediening: koude en warme minihapjes (3 p.p.)   
 

 Dinner 

Voorstel 1: klassiek 

Koud buffet 

Gestoomde zalm in z'n geheel 

Zacht gerookte heilbot, forel en zalm 

Divers gevulde eitjes en tomaatjes 

 Mini zeevruchtencocktail - Salade niçoise 

Carpaccio - Vitello tonato 

Salade met mango en gerookte eend 

Beenham met asperge - Italiaanse ham en meloen 

Saladbar, koude sauzen en broodjesassortiment 
 

Soepbuffet 

Twee soepen naar keuze 
 

Warm vis- en vleesbuffet 

Normandische schartongrolletjes  

met bintjespuree 

Schelvishaasje in blanke botersaus  

met rivierkreeftjes 

Hoevekipfilet - Varkenshaas - Ossenhaas  

 Variatie van warme seizoensgroentjes, 

Sauzen en aardappelgarnituren 

Voorstel 2: gastronomisch 

Miniaturen van voorgerechten 

Cocktail van grijze Noordzeegarnaaltjes 

Tataki van zalm met dille en zoete mosterd 

Salade met scampi en mango 

Vitello tonato met salsa van groene asperges 

Rundercarpaccio met Italiaanse smaakmakers 

Gedroogde Italiaanse ham met meloen en port 

 

Soep naar keuze aan tafel bediend 

 

Gastronomisch warm vis- en vleesbuffet 

Doradefilets met citroenrisotto,  

zontomaatjes en rucola olie 

Kabeljauwhaasje op prei met krokant spek 

 

Varkenskroon Duroc d’Olive 

Parelhoenfilet - Filet pur van Holsteinrund 

Variatie van warme seizoensgroentjes,           

sauzen en aardappelgarnituren  

** 

Sweets 

Schepijs - chocolade- en vruchtensaus 
Vruchtensalade 

Variatie van minidessertjes uit eigen patisserie 
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Apero - Walk & Dine - Sweets  (W)      59,00 
 

 Apero 

Op de tafels: tapas - dips & toast - snoeptomaatjes 

 

 Dinner 

Gepresenteerd op mini bordjes in bediening (7 p.p. + sweets) 

Koud 
Tataki van zalm met avocadocrème en bellpepper  

Insalate caprese met groene pesto 
Rundstartaar met kruidige smaakmakers en picklesalsa 

 
Soep 

Twee seizoenssoepjes naar keuze in whiskyglazen 
 

Vis 
Kabeljauwhaasje op spinazie met mousseline en tomatencoulis 

 
Vlees 

Hoevekipfilet Blackwell 
Ossenhaas met peperroom en pont neuf aardappelen 

 
Cheese & Sweets 

Mini kaasbordje van de chef 
Dessertcreatie uit eigen patisserie 

 
 

De prijs van het menu kan variëren afhankelijk van de gekozen gerechten 
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Dance 

 

Partyhapjes 

Enkel een dansfeest? Dat kan ook! Verwen uw gasten met onze partyhapjes. 

Partyhapjes in bediening 
Mix van springroll, chickenwing, kaaskroketjes (2 p.p.) 

Vers mini hamburgertje (1 p.p.) 
Pittige quesadilla (1 p.p.)  

Wokbeker met kip of scampi (1 p.p.)  
 

Nachthapjes 

Na middernacht zorgen we steeds dat de gasten opnieuw kunnen gaan snoepen van het resterende van de 

sweets. Maar ook een aanvullend nachthapje mag niet ontbreken! 

De nachthapjes en nachtbuffetten zijn niet maaltijdvervangend. 

 Nachthapjes in bediening 

- Frietjes met mayonaise OF Mini sandwiches met kaas en ham    2,25 

- Bourgondische bitterballen met mosterd OF Variatie van bittergarnituren  2,65 

- Verse mini hamburgers         5,00 
 

 Nachtbuffet 

- Kazentafel (70 gram p.p.)         5,00 

- Mediterraans tapabuffet (calamares, albondigas, kippenvleugeltjes, patatas bravas,  

rauwe ham en manchego)        9,00 

Drinks 

Witte en rode huiswijn - bieren - frisdranken - waters  

Warme dranken 

Er worden standaard geen sterke dranken geschonken 

Music, Maestro! 

Het dansfeest komt pas echt op gang met een excellente DJ. Onze huis-DJ’s zorgen met veel plezier voor een 

gezellig gevulde dansvloer tot in de vroege uurtjes (maximum tot 04.00 uur). Uiteraard volgen zij  uw 

muzikale voorkeuren, en is er steeds de kans om hen op voorhand te ontmoeten.                                         

Liever een eigen DJ? Dat is geen probleem. We vragen enkel dat de DJ gebruik maakt van onze muziek-        

en lichtinstallatie. Specificaties zijn steeds verkrijgbaar op verzoek. 

Tarieven voor muziek 

- DJ van het huis tot 03.00 uur        495,00 

- Extra uur          49,50 

- Gebruik muziek- en lichtinstallatie door uw DJ      165,00 

Voorkeur voor live muziek? Vraag naar onze suggesties. 

13,50 
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