
Feest Formules 

Twee mogelijke locaties: 

Veranda + privé terras (30 pers)    Stretchtent  (70-80 pers)  

 

Huur van de veranda of stretchtent is gratis indien drank en diner via Parkhoeve. 

Indien eigen catering en drank is de huur van de veranda 500 euro en stretchtent 

550 euro (exclusief bediening) 

 

Drank: 

Optie 1: Drankforfait (Drank op afkoop) 

Drankforfait is 7 euro per uur per volwassene (inclusief frisdranken, bier (Cristal), 

wijn, koffie en thee) 

Drankforfait deluxe is 12 euro per uur per volwassene (inclusief speciaal bier, 

cocktails en sterke drank)  

Drankforfait kinderen tussen de 4 en 12 jaar is 2 euro per uur 

Kinderen tot en met 3 jaar gratis 

Optie 2: Nacalculatie 

Alle geconsumeerde dranken worden bijgehouden en achteraf betaald via een 

factuur. 

 



Diner 

Luxe buffet 32 euro per persoon (vanaf 20 personen) 

Koud geserveerd: 
Tomaat gevuld met garnalen 

Rosbief 

Salades met seizoensgroenten 

Geassorteerde sauzen 

Diverse broodjes en botertjes 

 

Warm geserveerd: 
Varkenshaasje met champignonroomsaus 

Limburgse hoevekip  

Zalmfilet met sausje van dille 

 

Kinderen vanaf 6 jaar tot en met 11 jaar: 12 euro per persoon 
 

Pasta buffet 24 euro per persoon (vanaf 20 personen) 

Salades met seizoensgroenten 

Spaghetti Bolognaise  

Pasta Siciliana (veggie)  

Pasta scampi 

Diverse broodjes en botertjes 

 

Kinderen vanaf 6 jaar tot en met 11 jaar: 10 euro per persoon 
 

Desserten buffet 6 euro per persoon 

Chocolademousse 

 Tiramisu speculaas 

 Panna cotta van framboos 

 

 

 

Kinderen vanaf 6 jaar tot en met 11 jaar: 3 euro per kind 



 

Menu  

Bediend aan tafel, niet mogelijk in de stretchtent 

3-gangen 35,90 euro per persoon 

4-gangen 41,90 euro per persoon 

Er kan een menu samengesteld worden met de volgende gerechten. Per gang 

kan er gekozen worden tussen 2 of 3 verschillende gerechten. De gasten dienen 

van tevoren hun menu door te geven. 

 

Voorgerechten 
Zalmcocktail  

Carpaccio van Argentijns rund 

Vitello tonato kalf  

Carpaccio rund met ruccola en parmezaan 

Carpaccio van Rode biet 

 

Soepen 
Tomatensoep met balletjes 

Aspergesoep   

Broccolisoep 

 

Hoofdgerechten 
Koolvishaasje met met blanke botersaus en seizoensgroenten   

Varkenshaasje met champignonroomsaus 

Limburgse hoevekip 

Zalmfilet met fijne groeten en dille   

Aangepaste groenten garnituren en aardappelbereiding 

 

Desserts 
Chocolademousse 

Tiramisu  

Panna Cotta met rode vruchten 

Moulleux van chocolade 
  

 

 



 

  

 

 

  

 

 

 

 


