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Communie & Lentefeest 

Welkom in den Eyck 
     

Beste communicant 
Beste feesteling 
 
 
Binnenkort is het zover! Dan ben jij een hele dag lang de ster van jouw communie- of lentefeest! 
Wat fijn dat jij en je familie deze mooie dag bij den Eyck komen vieren. 
 
Natuurlijk hoort er bij een feest ook lekker eten! In deze brochure kan je heel wat voorstellen 
ontdekken die we speciaal voor de communies en lentefeesten hebben uitgewerkt. Kijk zelf maar 
eens bij onze heerlijke kindermenu’s, en kies wat jij het allerliefst wil eten op jouw grote dag! 
Misschien kan je ook je ouders wel helpen kiezen voor het menu van de volwassenen. 
 
We wensen je alvast veel plezier met deze brochure! Heb je nog vragen, of kunnen we je helpen 
met het samenstellen van het menu? Laat het ons dan zeker weten.  
 
Wij kijken er alvast naar uit om jou en je familie binnenkort te ontvangen voor een spetterend 
feest!  
 
Tot binnenkort!  
 
Het team van den Eyck 
 

 

Ontdek in deze brochure : 

 Apero & drinks 

 Op het menu 

 Decoratie & animatie  

 Invulformulier  

  

 

 

 

De prijzen in euro voor concepten en menu’s in de brochure zijn telkens per persoon. 
De zaalhuur, decoratie, bediening en btw zijn inbegrepen in deze tarieven. 
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Apero & drinks 

Gedurende minimum drie kwartier neem je rustig de tijd om de gasten en geschenkjes te ontvangen.  

Lekkere drankjes en vrijblijvend ook hapjes vormen een fijn begin van jouw feest. 

Bij mooi weer verzorgen we het aperitief buiten.                                              

Aperitiefdranken 

Op een mooi onthaalbuffet bieden we de gasten een aperitiefje aan. Doorlopend worden de glazen naar 

believen bijgevuld. 

Voor de bubbels is er keuze uit : 

- Cava Masia de la Luz brut  

- Prosecco La Farra docg         + 3,50 

- Crémant de Limoux - Première Bulle        + 3,50 

- Champagne Laforge Brut         + 9,50 
 

Verder voorzien we ook: 

- Champagnebier Dame Jeanne 

- Witte of rosé huiswijn: Louis Eschenauer Chardonnay of Cinsault - Pays d’Oc 

- Vers appelsap en sinaasappelsap 

- Kinderchampagne 
 

Andere dranken zijn mogelijk op verzoek. 

Aperitiefhapjes 

 Voor de kinderen 
 

Kipnuggets, bitterballetjes, curryworstjes, mini loempia’s 
OF 

Groentehapjes en kleurige kerstomaatjes met dipsaus 
 

2,00 
 

 Hapjes in bediening (3 p.p.) 
 

Stijl en eenvoud  
 

Paris-Brest met gerookte forel 
Tabouleh met feta en munt 

Carpaccio van Belgische runderhaas  
-- 

Kabeljauwbeignet met verse tartaar  
Kroketje van Parmezaan  
Klassiek worstenbroodje 

 

6,00 

Verfijnde klasse 
 

Dillemoelleux met kruidenkaas en rode zalm 
Burrata met groene pesto en zontomaat 

Gerookte eend met framboos 
-- 

Gesponnen roodbaars met pittige passata 
Scampi in Japanse tempura met wasabimayonaise 

Gouden appeltjes met zwarte pens 
 
 

8,50 
 

 Hapjes op de tafels 
 

Hapjesbordjes met groentehapjes met dip, tapenades met ciabatta, tapabordjes  
 

3,50 

mailto:de@groepvaneyck.be
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Dranken bij het diner 

Witte huiswijn: Louis Eschenauer Chardonnay - Pays d’Oc 

Rode huiswijn: Ch. La Rose Belair - Bordeaux Supérieur 

Rosé huiswijn of zoete witte wijn mogelijk op verzoek 

Graag een andere wijn? Vraag naar onze suggestiekaart. 
Bru waters op de tafels 

Bieren en frisdranken steeds mogelijk op verzoek 

Koffie en thee bij het dessert 

 

 

Drankenforfait 

 Drankenforfait (5 uur: aperitief en diner) 
 

- Kinderen 0-3 jaar         gratis 

- Kinderen 3-6 jaar         6,00 

- Kinderen 6-12 jaar         10,00 

- Kinderen 12-16 jaar         15,00 

- Volwassenen           26,50 

- per extra uur          2,50 

 

 Volgens verbruik 

Liever geen drankenforfait? Geen probleem! 

Dan worden de dranken verrekend volgens het werkelijke verbruik 
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Op het menu 

De mogelijkheden voor het diner zijn eindeloos. Hier tonen we alvast enkele concepten en mogelijkheden. 

Eigen ideeën of andere wensen: we denken graag met jullie mee!  

Stel je graag een menu à la carte samen? Vraag naar onze aparte menukaart, wij bezorgen deze graag! 

We werken steeds met verse en seizoensgebonden producten om een optimale kwaliteit te kunnen 

garanderen. Uiteraard houden we rekening met personen met allergieën of aangepaste voedingsregimes. 

Voor de kinderen  

Voorgerecht 
Kaas- of garnaalkroketje met slagarnituur  

OF 
Gebakken visreepjes met verse tartaar 

OF 
Cocktail van kip met perzik 

•• 
Soep 

Tomatensoep met balletjes  (of soep menu volwassenen)  
•• 

Hoofdgerecht 
Gepaneerde kabeljauwfilet met wortelpuree  

OF 
Koninginnehapje met fijne frietjes en krokant slaatje  

OF 
½ kipfilet met appelmoes of champignonroomsaus en frietjes  

OF  
Twee mini hamburgers met frietjes 

•• 
Dessert 

IJslammetje met chocolade- en vruchtensaus 
Verse vruchtensalade  

OF 
Kinderijsje met discobolletjes  

 

3 tot 6 jaar 
3 gangen*: 15,00 

4 gangen**: 20,00 
 

6 tot 12 jaar 
3 gangen*: 20,00 

4 gangen**: 25,00 
 

12 tot 16 jaar (kindermenu) 
3 gangen*: 25,00 

4 gangen**: 30,00 
 

Uiteraard kunnen de kinderen ook mee genieten van het menu van de volwassenen. 
Hiervoor hanteren we aangepaste tarieven. 

 

* 3 gangen: soep - hoofdgerecht - dessert ** 4 gangen: voorgerecht - soep - hoofdgerecht - dessert 

mailto:de@groepvaneyck.be
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Voorstel 1 - Communiemenu  

Trilogie van mini voorgerechtjes 

zalmtataki met dille en zoete mosterddressing 

slaatje met scampi en mango 

vitello tonato 

•• 

Romig aspergesoepje met bieslook 

•• 

Duroc varkenshaasje en z’n gekonfijt spek met asperges en jus 

•• 

Dessertenbuffet 

Schepijs of ijslammetje met chocolade- en vruchtensaus 

Verse vruchtensalade 

Drie dessertminiaturen uit eigen patisserie 

 
 52,50 

 
 

Voorstel 2 - Communiemenu “deluxe”  

Voor 1 mei 

Texturen van eend en kwartel op gekarameliseerd bladerdeeg 

 

Vanaf 1 mei 

Asperges op z’n Vlaams met San Daniele ham 

•• 

Kleurrijke lentegroentjes verwarmd met heldere consommé 

•• 

Kabeljauwhaasje met peultjespuree, groene groentjes en mousseline 

•• 

Bosbessensorbet met bubbels 

+  5,50 

•• 

Zacht gegaarde kalfsfilet met asperges, lichte jus en ovenkrieltjes 

•• 

Dessertenbuffet 

Schepijs of ijslammetje met chocolade- en vruchtensaus 

Verse vruchtensalade 

Drie dessertminiaturen uit eigen patisserie 

 
 67,50 
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Voorstel 3 - Sharing menu 

Tijdens het aperitief op de statafels 
Chorizo - salami - Serrano 

Olijf - manchego 
Hummus - tapenades 
Focaccia - bruschetta 

•• 
Aan tafel geserveerd 

Börek - kruidige chicken wings - calamares a la romana - mini soepje 
 

Strozzapreti met tomaat-mascarpone en pastrami 
 

Schartong met kreeftjus en vadouvan 
Varkenshaasje blackwell met z’n garnituren 

Stoofpotje van ossobucco 
Salad bowl - gekruide krieltjes 

•• 
Sharing dessertjes aan tafel geserveerd 

OF 
Dessertenbuffet 

Schepijs of ijslammetje met chocolade- en vruchtensaus 
Verse vruchtensalade 

Drie dessertminiaturen uit eigen patisserie 
 

60,50 
 
 

Kids’ sharing 
Knabbeltjes op de tafels bij het aperitief 

•• 
Kibbeling met tartaar - Mini hamburgertje 

Mini soepje 
 

Kipfilet met appelmoes 
Groentehapjes en kerstomaatjes 

Frietjes 
•• 

Kinderijsje aan tafel geserveerd 
OF 

Dessertenbuffet 
Schepijs of ijslammetje met chocolade- en vruchtensaus 

Verse vruchtensalade 
Drie dessertminiaturen uit eigen patisserie 

 
3 tot 6 jaar - 20,00 
6 tot 12 jaar- 25,00 

12 tot 16 jaar - 30,00 
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Voorstel 4 - Barbecuebuffet (vanaf 30 personen)  

Barbecuebuffet 
Papillot van zalm met asperges en tuinkruiden  

Gemarineerde varkenskroon – Côte à l’os 
Chipolata en kip voor de kinderen 

Gepofte aardappel en verse frietjes 
Peperroom en bearnaise  

Diverse salades, rauwkost en dressings  
 

Vanaf 1 mei 
Aspergebuffet - suppl.  12,00 

Op Vlaamse wijze, met gerookte zalm, ham, Noordzeegarnalen 
Mousseline 

•• 
Dessertenbuffet 

Schepijs of ijslammetje met chocolade- en vruchtensaus 
Verse vruchtensalade 

Drie dessertminiaturen uit eigen patisserie 
 

 55,50 
3 tot 6 jaar - 20,00 
6 tot 12 jaar- 25,00 

12 tot 16 jaar - 30,00 

 

Voorstel 5 - Feestbuffet (vanaf 40 personen) 

Mini voorgerechtjes in buffetvorm 
Tataki van zalm met zoete mosterd en dille 

Cocktail van asperges en Italiaanse ham 
Carpaccio van Holsteinrund met basilicum en parmigiano 

Lenteslaatje met gebakken scampi en mango 
•• 

Aan tafel geserveerd 
Velouté van Belgische asperges of tomatensoep met balletjes 

•• 
Vis- en vleesbuffet 

Visbokaaltje kabeljauwhaas met prei en witte wijnsaus 
Varkenshaasje en filet pur met champignonroom en peperroom  

Warme seizoensgroentjes - Aardappelgarnituren  
•• 

Dessertenbuffet  
Schepijs of ijslammetje met chocolade- en vruchtensaus 

Verse vruchtensalade 
Drie dessertminiaturen uit eigen patisserie 

 

61,50 

3 tot 6 jaar - 20,00 
6 tot 12 jaar - 25,00 

12 tot 16 jaar - 30,00 
 

mailto:de@groepvaneyck.be
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Voorstel 6 - Walkingdinner (vanaf 40 personen) 

Mini voorgerechten in bediening (3 p.p.)  
Cocktail van Noordzeegarnalen 

Salade niçoise  
Gerookte kip met tabouleh, munt en currydressing 

Italiaanse ham met cavaillon 
•• 

Soepjesduo in bediening 
Velouté - Consommé 

•• 
Wokbuffet 

Wokbekers met kip of scampi 
 

Pastabuffet 
Penne met pesto, champignons en zontomaat 

Lintpasta met zalm in zachte dillesaus  
Lasagne bolognaise 

** 
Crêperie met haar garnituren 

Flensjes, vanille-ijs, warme chocoladesaus en krieken, suzettesaus, room, 
gekarameliseerde appeltjes, suiker, advocaat, chocolademousse 

 
€ 55,00 

3 tot 6 jaar - 15,00 
6 tot 12 jaar- 20,00 

12 tot 16 jaar - 25,00 

 

Voorstel 7 - Zondagmenu 

Vier je jouw feest op zondag? Dan kunnen de volwassenen ook kiezen voor het Zondagmenu.  

Dit bestaat uit een dagverse soep, een hoofdgerecht met de keuze tussen vis of vlees en een dessert, 

eventueel uit te breiden met een extra voorgerechtje.  

Als je dat graag wil, kunnen we in plaats van het dessert ook een ijslammetje voorzien! Laat dit ons dan zeker 

tijdig weten. 

 

Wil je de menu’s van het Zondagrestaurant graag ontdekken? Dan bezorgen we je graag onze brochure.      

Je kan deze ook terugvinden op onze website www.deneyck.be  

 

Prijs voor het Zondagmenu per persoon (in een privé zaal) 

- € 32,00 (soep - hoofdgerecht - dessert Zondagrestaurant)  

- € 37,50 (soep - hoofdgerecht - ijslammetje en zoete miniaturen als dessert) 

 

 

 

mailto:de@groepvaneyck.be
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Decoratie & animatie 

 

Tafeldecoratie 

Een communie- of lentefeest moet een écht feest zijn, en dat laten we ook zien met een gezellig 

gedecoreerde zaal en mooi gedekte tafels.  

Wij zorgen dan ook graag voor theelichtjes en bloemvaasjes op elke tafel. Zijn er speciale wensen? Laat het 

ons dan zeker weten! 

Menukaarten 

Als je dat graag wil, kunnen we jouw mooiste communie- of lentefeestfoto een plaatsje geven op de 

menukaarten.  Een leuk extraatje als aandenken! 

 

De prijs voor de menukaarten bedraagt: 

 voor feesten van 10 tot 30 personen       15,00 

 voor feesten van 30 tot 80 personen       30,00 

 

Animatie 

Den Eyck voorziet steeds een springkasteel op een centrale plaats op het domein voor alle kinderen. Wil je 
graag  een eigen springkasteel voor je feest, of kies  je graag voor een andere vorm van kinderanimatie, dan 
bieden wij volgende mogelijkheden (volgens beschikbaarheid): 
 
 Springkasteel privé De prijs is afhankelijk van de grootte van het springkasteel 

125,00 - 150,00 - 175,00 
 

 Grime   Per uur: 75,00 
 

 Clown   Goochelen of ballonnen plooien  
1 uur: 150,00 
Per extra uur: 50,00 

 

 Knutselen   Begeleid knutselen met animatrice(s) 
60,00 per uur, per animatrice 

 

 Goochelaar  1 uur:  150,00 
Per extra uur: 50,00 
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Invulformulier 

Heb je helemaal gevonden wat je wil voor jouw feest in onze brochure? Vraag dan aan je ouders om dit 

formulier in te vullen en te bezorgen via de post of de@groepvaneyck.be. Dan zorgen wij dat jullie de 

offerte toegestuurd krijgen! 

Zijn er vragen of kom je liever ter plaatse samen met ons het menu bespreken? Dat kan altijd na afspraak! 

Algemene gegevens 

Naam   _________________________________________________________________ 

Adres   _________________________________________________________________ 

Telefoon  _________________________________________________________________ 

E-mail   _________________________________________________________________ 

Datum feest  _________________________________________________________________ 

Naam feestvarkentje _________________________________________________________________ 

Eerste communie / Plechtige communie / Lentefeest 

Aantal personen Volwassenen  _________________________________________________ 

   Kinderen 0-3 jaar _________________________________________________ 

   Kinderen 3-6 jaar _________________________________________________ 

   Kinderen 6-12 jaar _________________________________________________ 

Kinderen 12-16 jaar _________________________________________________ 

Uur van aankomst _________________________________________________________________ 

Menukaarten  ja / nee  

Apero & drinks 

Drankenforfait   ja / nee 

Bubbels  Cava (standaard) / prosecco (+)  / crémant (+) / champagne (+) 

Wijnen   Huiswijnen / Stel ons aangepaste suggestiewijnen voor 

Kinderhapjes  Bittergarnituren / Groentehapjes / niet voorzien 

Hapjesmenu  Stijl & Eenvoud / Verfijnde Klasse / niet voorzien 

Tafelgarnituren  Hapjesbordjes / niet voorzien 
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Op het menu - voor de kinderen  

Voorgerecht  Kaas- of garnaalkroketje met slagarnituur  / Gebakken visreepjes met verse tartaar /  

   Cocktail van kip met perzik  / niet voorzien 

Soep   Tomatensoep met balletjes / soep menu volwassenen  

Hoofdgerecht Gepaneerde kabeljauwfilet met wortelpuree / Koninginnehapje met fijne frietjes  

en krokant slaatje / ½ kipfilet met appelmoes of champignonroomsaus en frietjes  /   

Twee mini hamburgers met frietjes 

Dessert   Kinderijsje / Dessertenbuffet 

Bij menuvoorstel 3, 4, 5 of 6 kunnen de kinderen aansluiten bij de gekozen formule 

 

Op het menu - voor de volwassenen  

Menuvoorstel 1  met schepijs / met ijslam 

Menuvoorstel 2 met sorbet / zonder sorbet 

   met schepijs / met ijslam 

Menuvoorstel 3 met sharing dessertjes / met dessertenbuffet 

   bij keuze dessertenbuffet: met schepijs / met ijslam 

Menuvoorstel 4 met aspergebuffet / zonder aspergebuffet 

   met schepijs / met ijslam 

Menuvoorstel 5 met schepijs / met ijslam 

Menuvoorstel 6  

Menuvoorstel 7 met dessert Zondagmenu / met ijslam 

Menu à la carte Wij bespreken dit graag samen 

 

Opmerkingen 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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