Wij danken u voor de interesse
die u toont in onze feestzaal.
Gezellig feesten heeft slechts één naam: “Den Boskant.”
Deze pittoreske zaal, gebouwd in Brabantse stijl, heeft al de nodige faciliteiten
om een feest compleet te maken.
Ons personeel staat garant voor een perfecte bediening. De mooi geschikte
tafels en de smaakvol gepresenteerde gerechten zorgen voor een mooie
omlijsting van uw feest, want tenslotte: het oog wil ook wat.
Goed gecombineerde en gegarandeerde dagverse gerechten zullen iedereen
bekoren.
In de koude winterdagen is het voor de open haard en in het warme interieur
aangenaam vertoeven. Het mooie groene, zonneterras vormt een
onvergetelijk decor voor zomerse aperitieven.
Tijdens het dineren creëert goed gekozen achtergrondmuziek de perfecte
sfeer.
Onze huis-dj’s zorgen bij avondfeesten voor een ongekende ambiance of
sfeervolle muziek.
Wij stellen u enkele gerechten voor die u kunt combineren naar eigen wens en
voor ieders portefeuille. Uiteraard is alles bespreekbaar om aan uw feest een
persoonlijk tintje te geven.
Samen maken we er een onvergetelijk feest van...
Wij hebben het genoegen u een paar menu’s “All in” voor te stellen.
Als u liever “a la carte” een maaltijd kiest, kan u achteraan in de brochure uw
eigen menu samenstellen.
Natuurlijk staan wij u graag bij met raad en daad. Alles is bij ons
bespreekbaar, wij staan open voor uw suggesties en beantwoorden graag uw
vragen. Tenslotte is het uw feest.
Het Boskant Team

Menu “all-in” aan 49 euro per persoon
Verwelkoming met aperitief
ab

Roomsoep van groenten uit grootvaders tuin
ab

Kalkoenfilet met zijn lentegarnituren vergezeld van
champignonsaus en kroketjes
ab

Vanille-ijs met een toets van rode bessen
ab

Koffie - en theebuffet

Aangepaste wijnen inbegrepen tijdens het eten.
Tijdens de maaltijd wordt de muziek verzorgt door onze D.J.
Keuze uit onze drankenkaart met een waaier van verschillende soorten
bieren en frisdranken (aan 12 euro per persoon).
Aanvang 20 uur tot 24 uur.

Menu “All in” aan 55 euro per persoon
Verwelkoming met aperitief
ab

Roomsoep van groenten uit grootvaders tuin
ab

Eendenborstfilet met zuiderse sinaasappelsaus en
kroketjes
ab

Vanille-ijs in zomertooi
ab

Koffie - en theebuffet

Aangepaste wijnen inbegrepen tijdens het eten.
Tijdens de maaltijd wordt de muziek verzorgt door onze D.J.
Keuze uit onze drankenkaart met een waaier van verschillende soorten
bieren en frisdranken (aan 12 euro per persoon).
Aanvang 20 uur tot 24 uur.
Vanaf 75 personen –5%.

Menu “All in” aan 59 euro per persoon
Verwelkoming met aperitief
ab

Trio van gerookte vis
ab

Roomsoep met groene preisnippers
ab

Gebraad met champignonsaus en zijn zomergarnituren
vergezeld van kroketjes
ab

Fantasie van vanille-ijs, peertjes en chocoladesaus
ab

Koffie - en theebuffet

Aangepaste wijnen inbegrepen tijdens het eten.
Tijdens de maaltijd wordt de muziek verzorgt door onze D.J.
Keuze uit onze drankenkaart met een waaier van verschillende soorten
bieren en frisdranken (aan 12 euro per persoon).
Aanvang 20 uur tot 24 uur.
Vanaf 75 personen –5%.

Menu “All in” aan 65 euro per persoon
Verwelkoming met aperitief
ab

Duet van kippenboutjes en ananas
ab

Broccoliroomsoep met zalmsnippers
ab

Varkenshaasje met zomers tuinboeket
en kroketjes
ab

Soesje met ijs en een vleugje warme chocoladesaus
ab

Koffie - en theebuffet

Aangepaste wijnen inbegrepen tijdens het eten.
Tijdens de maaltijd muziek verzorgt door onze D.J.
Keuze uit onze drankenkaart met een waaier van verschillende soorten
bieren en frisdranken (aan 12 euro per persoon).
Aanvang 20 uur tot 24uur.
Vanaf 75 personen: –5%.

Koude buffetten
Koud buffet 1 .............................................................. € 35 pp.
Visgerechten
Gerookte zalm, forel en heilbot
Halve perzik met tonijn
Ananastaartje
Vleesgerechten
Hespenrolletjes met asperges
Kippebilletjes
Gebraad met fruit
Gevarieerde groenteschotels
Opvullertjes
Creoolse rijst
Aardappelsalade
Stokbrood
Sausen
Mayonaise
Tartaar
Cocktailsaus
Desserts
Vanille pudding op grootmoederswijze
Rijstpap met bruine suiker
De prijs omvat bediening gedurende drie uur
Supplement 6 soorten bieren en frisdranken ...................................... € 2 pp.
Supplement koffie - en theebuffet. ........................................................ € 3 pp.
Supplement per extra uur ....................................................................... € 4pp.

Koud buffet 2 .............................................................. € 40 pp
Visgerechten
Gerookte zalm, forel en heilbot
Vers gekookte zalm
Halve perzik met tonijn
Ananastaartje
Tomaat crevette
Vleesgerechten
Hespenrolletjes met asperges
Kippebilletjes met appelcompote
Gebraad met fruit
Gerookte nootham met meloen
Gevarieerde groenteschotels
Opvullertjes
Creoolse rijst
Aardappelsalade
Stokbrood
Spirelli
Sausen
Mayonaise
Tartaar
Cocktailsaus
Desserts
Vanille pudding op grootmoederswijze
Rijstpap met bruine suiker
Chocolademousse
De prijs omvat bediening gedurende drie uur.
Supplement 6 soorten bieren en frisdranken................ ............... €12 pp.
Supplement koffie- en theebuffet …...................... ............................ €3 pp.
Supplement per extra uur..................... ........................................... € 4 pp.

Barbecue
Barbecue ................................................................ €25 pp.
In het seizoen is ons mooie groene, zonneterras een ideale plaats voor een
barbecue. In combinatie met de zaal, die het onvoorspelbare Belgische weer
kan opvangen, is uw barbecue altijd geslaagd.
Het pakket bevat drie soorten vlees, één uit elke categorie.
Categorie 1:
½ Kippenfilet – Gemarineerde barbequerib – Gemarineerde kotelet of
spiering
Categorie 2:
Curryworst – zwarte/witte pens – Saté – Hamburger – Merguezworstjes
Categorie 3:
Barbequeworst – Kalkoenbrochette – Vegetarische brochette
U kan een vleesgerecht vervangen door een visgerecht mits volgende
supplement:
Scampi (5 stuks) met lookboter ............................................................... €3
Kabeljouwfilet met selder, ajuin, wortelen en kruiden .......................... €2
Zalmfilet met selder, ajuin, wortelen en kruiden ................................... €3
Andere formules zijn uiteraard bespreekbaar, wij komen graag tegemoet
aan uw wensen.
Aangepaste groentenschotel, opvullertjes, sauzen.
De prijs omvat bediening gedurende drie uren.
Supplement 6 soorten bieren en frisdranken ................................... €12 pp
Supplement wijnen,bieren en frisdranken ....................................... €15 pp
Supplement koffie – en theebuffet ........................................................ €3 pp
Supplement per persoon, per extra uur . ........................................... € 4 pp
Minimum 40 personen

Party evening
Party evening (prijs voor 4 uren) ........................................................ €35 pp
Supplement per extra uur ........................................................................ €4 pp
Een avondje, of namiddag, feesten, met regelmatig warme en koude party
snacks,
is “de” ideale formule voor een gezellig feest.
Dranken inbegrepen:
- 6 soorten frisdranken
- 6 soorten bieren
- Huiswijnen
- koffie- en theebuffet.
Minimum 60 personen.

Stel zelf uw menu samen “a la carte”
Aperitief

Cava ...................................................................................... €7,5 pp(1 uur)
Champagne ........................................................................... €20 pp(1 uur)
Koude hapjes ....................................................................... €4.5 pp(1 uur)
Warme hapjes ..............................................€3 pp(1/2 uur) €5 pp(1 uur)
Bij het verwelkomingsaperitief is fruitsap steeds inbegrepen.

Warme maaltijden

Een maaltijd bevat: water, huiswijnen en bediening gedurende drie uur.

Voorgerecht

Tonijnsalade ......................................................................................... €5 pp
Hawaiaans eitje ................................................................................... €5 pp
Gevulde eitjes met kip en ananas ...................................................... €5 pp
Gerookte forelfilet op een bedje van sla ........................................... €5 pp
Zalm belle-vue ...................................................................................... €6 pp
Krabcoctail ........................................................................................... €6 pp
Cocktail van grijze garnaal en zeevruchten .................................... €6 pp
Pallet van gerookte vissoorten .......................................................... €5 pp
Pallet van groenten en gerookt vlees ............................................... €5 pp
Een mandje gevuld met tonijnsla en zijn garnituren ..................... €5 pp
Noordzeevruchten in een zuiders mandje ....................................... €6 pp

Soep

Romige velouté van tomaten ............................................................. €4 pp
Velouté van asperges .......................................................................... €4 pp
Groentensoep brunoise ...................................................................... €3 pp
Erwtensoep met spek en gebakken korstjes ................................... €4 pp
Consommé Celestine ........................................................................... €6 pp

Tussengerecht

Koniginnehapje ................................................................................... €5 pp
Gepaneerde visjes op groen bedje ..................................................... €5 pp
Vogelnestje met tomatensaus ............................................................ €6 pp
Kippenboutjes op een bedje van spinazie,
rijst met een pikant sausje ................................................................. €8 pp

Sorbet

Vruchtensorbet ................................................................................... €3 pp
Sorbet overgoten met champagne .................................................... €5 pp

Hoofdschotel
Sauzen zijn inbegrepen en aangepast aan de hoofdschotel
Vlees
Lamskoteletjes met lookboter .................................................... €15 pp
Lamsfilet met groentekrans,aardappeltjes “Dauphinoise” ..... €16 pp
Varkenshaasje met amandelen, Sherry en spinaziepuree .... €20 pp
Gebraad met warme saus naar keuze ....................................... €26 pp
Mignonnettes van hazenrug ...................................................... €20 pp
Gevogelte
Eendeborstfilet met zuiderse sinaasappelsaus ....................... €17 pp
Waaier van eendeborstfilet met zijn bosgarnituren ............... €17 pp
Kalkoenfilet met champignonsaus ............................................ €15 pp
Goudgebraden gevogeltefilet, curry - of sinaasappelsaus ...... €14 pp
Visgerechten
Kabeljauw op een bedje van prei en witte wijnsaus ................ €15 pp
Gefruite kabeljouwfilet met remouladesaus ............................ €16 pp
Roze zalmmoot met hollandaisesaus ........................................ €17 pp
Normandische tongetjes in wittewijnsaus ............................... €17 pp
Zeetongetjes “Belle-Meuniere” ................................................... €17 pp
Groenten, 3 soorten inbegrepen
Brusselse spruitjes in boter
Gekartelde worteltjes
Doperwtjes
Spinazie in roomsaus
Boontjes omringd met spek
Gekarameliseerd witloof
Gegratineerde bloemkool
Gegrilde tomaat gevuld met spinazie en kruidenboter
Gebakken champignons
Gemarineerde peertjes of appeltjes met veenbessen

Opvullers (Inbegrepen)
Kreoolse rijst
Parijse aardappeltjes (Pommes Parisienne)
Kasteel aardappeltjes (Pommes Chateau)
Gerissoleerde aardappeltjes (Pommes Rissolees)
Hertoginne aardappeltjes (Pommes Duchesse)
Gegratineerde aardappeltjes “Dauphinoise”

Dessert

Gelegenheidsgebak ............................................................................. €4 pp
Vanille-ijs met warme krieken en slagroom ..................................... €5 pp
Appelstrudel met vanilleijs en slagroom ......................................... €6 pp
Gelegenheidsijs (Lammetje, bruidstaart, ...) ................................... €5 pp
Negresco ................................................................................................ €6 pp
Bavarois ............................................................................................... €5 pp
Dessertbuffet (chocmousse, rijstpap, vanilliepudding) .................. €7 pp

Koffie- en theebuffet is inbegrepen

Supplement drank en discobar
(na een menu naar keuze)
Wanneer u voor een avond de zaal met discobar en DJ wil gebruiken na een
warme maaltijd, koud buffet bieden wij u volgende formule aan:
Discobar voor de ganse avond .................................................................. €250
Drank, zaal per uur ................................................................................... €4 pp

Hier zijn volgende dranken inbegrepen:
- Zes soorten frisdranken
- zes soorten bieren
- huiswijnen
- koffie- en thee-buffet.
Als extra kers op de taart bieden wij u aan:
Middernacht dessertenbuffet(chocomousse, rijstpap, vanilliepudding)…€7 pp
De DJ’s brengen u aangepaste muziek in alle genres.

Wat kunnen we extra doen voor u?
De gerechten die bovenaan vermeld staan zijn onze aanraders. Als u andere
gerechten gewenst had kan u dat steeds met ons bespreken, wij staan u graag
bij met ons deskundig advies.
De bovenvernoemde voorstellen kunnen naar hartelust gecombineerd
worden. Formulles die niet vernoemd staan kunnen steeds besproken
worden.
Tenslotte is het uw feest dat wij zo perfect mogelijk willen laten verlopen.
Onze voorstellen die we doen zijn steeds volledig. Alles is in de prijs
inbegrepen zodat u van te voren weet wat u betaalt, geen verborgen of extra
onkosten.
Wat allemaal inbegrepen is in de prijs:
- Tafellinnen en servetten
- Bloemen en kaarsen op de tafels
- Aangepaste sfeermuziek
Luxe uitvoering zaal: met wit satijnen tafellinnen, kandelaars met
bloemversiering,lusters met kaarsen en bloemen,kan uitgevoerd worden
tegen een supplement van 10 euro per persoon.
Ook menukaarten,drankenkaarten, naamkaartjes en een wegbeschrijving
naar de feestzaal kunnen we u bezorgen tegen een voordelig tarief.
Een feest naar uw smaak is ons streefdoel. U hoeft zich alvast geen zorgen te
maken over de feestzaal, de lekkere menu’s en perfecte verzorging, daar
zorgen wij voor.

Algemene voorwaarden
Alle prijzen zijn vermeld in Euro en exclusief BTW.
De prijzen gelden voor minimum 50 personen tenzij anders vermeld.
Bediening, zaal, aangepaste muziek, kaarsen, tafelversiering e.d. zijn steeds
inbegrepen.
Voor de warme menu’s wordt een minimum van € 40 gerekend per persoon.
(d.w.z. een minimum van € 40 x 50 personen = € 2000)
Kleinere gezelschappen zijn uiteraard ook welkom, we maken graag tijd om
dit met u te bespreken.
Kinderen jonger dan drie jaar feesten gratis. Kinderen tussen drie en zes jaar
feesten mee aan de helft van de prijs.
Wij verzoeken u vriendelijk het aantal personen met de gewenste
tafelindeling, uiterlijk 10 dagen voor het feest te laten kennen.De afrekening
wordt gemaakt volgens het opgegeven aantal personen.
Uw reservatie is pas definitief na het betalen van de helft van het
verschuldigde bedrag. Het eindsaldo dient afgerekend te zijn 5 dagen voor
aanvang van het feest.
Andere mogelijkheden zijn steeds bespreekbaar, wij staan u graag bij met ons
deskundig advies.
Gelieve er rekening mee te houden dat sommige gerechten seizoens gebonden
zijn.
Wij hopen u samen met uw genodigden te mogen begroeten.
Feestzaal “Den Boskant”
Boskant 1
2250 Olen
Tel: 014/21.22.81
feestzaal@denboskant.eu

