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 Praktisch bekeken 

 

Tafels & decoratie 

Voor partyformules voorzien we een casual opstelling met statafels, enkele barkrukjes en eventueel ook 

enkele zitplaatsen aan lage tafels. 

De keuze voor natuureiken tafels zonder linnen, tafels met licht tafellinnen of partytafels met strakke 

stretchhoezen bekijken we graag samen. 

Op elke statafel wordt standaard een bloemvaasje en theelichtje voorzien. 

Extra decoratie gewenst? Vraag naar onze mogelijkheden. 

 
 

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        595,00 

- Extra uur          65,00 

- Gebruik muziek- en lichtinstallatie door uw DJ      195,00 

Voorkeur voor live muziek? Vraag naar onze suggesties. 

 

Algemeen 

 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. 

Indien er niet wordt geopteerd voor een hapjesmenu, wordt er mogelijk een zaalhuur aangerekend. 

 

 Om de geluidshinder voor onze buren tot een minimum te beperken, is de limiet voor zowel DJ als live 

muziek 95 dB. In de Schuur is de geluidsinstallatie begrensd op 90 dB.  

 Tijdens bepaalde periodes zijn dansfeesten of live muziek na 23.00 uur in de Schuur niet mogelijk.                                  

 We bezorgen graag de concrete informatie op verzoek. 
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Dranken 
                                  

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 Maschio dei Cavalieri extra dry      + 3,50 

- Blanquette de Limoux - Première Bulle        + 3,50 

- Champagne Laforge Brut         + 8,00 
 

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. 

 

Een leuke suggestie!  

- Gin & Tonic bar tijdens aperitief (+ 6,00 per geschonken G&T) 

Variatie van verschillende gins, bijpassende tonics en garnituren 

 

Tijdens het dansfeest 

Tijdens het dansfeest worden alle dranken, met uitzondering van sterke dranken geserveerd aan de bar of in 

bediening. Cava, huiswijnen, pilsbieren en zware bieren, frisdranken, waters en warme dranken worden 

geschonken. 

 

Drankenforfait 

Drankenforfait (inclusief alle vermelde dranken, exclusief sterke dranken) 
- 6 uur           27,00 
- 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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Hapjes 

Onderstaande hapjesformules zijn niet maaltijdvervangend 
 
 

Fingerfood op de tafels 

- Borrelnootjes en olijven        1,50 

- Groentehapjes met dip          2,50 

- Tapenades met kleurige toast         2,50 

- Tapabordjes          2,50 

- Nacho’s met guacamole        2,50  

- Mix van groentehapjes, tapenades en tapabordjes     3,50 

- Divers belegde mini wraps op bamboeprikkers       4,00 

 

 

Hapjes in bediening 

 

Partyhapjes (5 p.p.) 
 

Springroll met sweet chili dip - Crostini caprese 

Mini kaaskroketje - Kibbeling met tartaar 

Kipspies yakitori - Mini worstenbroodje  

Mini pizza - Crispy chickenwing  
 

 12,00  

 

Partyhapjes “deluxe” (5 p.p.) 
 

Mix van springroll, chickenwing, kaaskroketjes (2 p.p.) 

Vers mini hamburgertje (1 p.p.) 

Pittige quesadilla (1 p.p.)  

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

 
15,00 

 

Tapas  
 

Aan tafel gebracht in 4 stappen 

Ibericoham - Manchegokaas 

Calamares à la romana - Gefrituurde mosseltjes  

 Scampi met look - Kip met look 

 Albondigas - Pinchos 
 

 18,00  
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Partybuffetten 

 

Tapabuffet 
 

Calamares - Albondigas - Kippenvleugeltjes 

Patatas bravas 

Rauwe ham en manchego 

Olijfolie - Brood 
 

12,00 
 
 

Streetfood 
 

Hamburger - Cheeseburger - Fishburger of Veggieburger 

OF 

Pulled pork sandwiches met coleslaw en barbecuesaus 

Salads in a jar 

OF 

Wraps Mexican Style met kip of runds 

Slamengeling, zure room en pico de gallo 

Spareribs 

OF 

Duet van pasta met olijfolie, parmezaan en ciabatta 

OF 

Wokbekers met scampi of kip en aziatische aromaten en kruiden 
 

18,00 - 1 buffet 

 9,00 - per extra buffet of als aanvulling op een ander hapjesvoorstel 

 

Mogelijke aanvullingen 
 

In buffetvorm (enkel als aanvulling op hapjesmenu of buffet) 

 Dagsoep met broodjesassortiment en hoeveboter     4,00  

 Kazentafel met een assortiment zachte, halfzachte en harde kazen   5,00  
 

Sweets 

 IJshoorntjes          2,00  

 Sweet fingerfood (marshmallows, spekjes, koekjes, cuberdons, …)   4,00 

 Miniatuurdessertjes (2 p.p.)        4,00 

 

Nachthapjes in bediening 

- Frietjes met mayonaise         2,50 

- Mini sandwiches met kaas en ham       2,50 

- Bourgondische bitterballen met mosterd      3,00 

- Variatie van bittergarnituren        3,00 

- Mini hamburgers          4,00 
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