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Feestmenu | maak van elke dag een feest
 

Alle feestelijke momenten in ‘t leven vieren wij samen!
Onze jarenlange ervaring staat garant voor een vlekkeloos feest dat tot in de 
puntjes verzorgd wordt door ons gedreven team.

Een feest waaraan jullie gasten graag terugdenken!
Met onze unieke, hedendaagse all-in formule proberen wij in te spelen op al uw 
wensen zodat wij u als klant kunnen tevreden stellen.

Receptie vooraf of dansfeest achteraf? U kunt zelf uw privéfeest samenstellen 
aan de hand van onze voorstellen. Don’t feel like dancing? Geen probleem. 
Onze formule is ook verkrijgbaar zonder dans en dj.

Op die manier bespreken we alles minimum 14 dagen op voorhand zodat u 
rustig kunt toeleven naar deze feestdatum.

Groots in feesten.

Kasteel   d Aertrycke

Exclusief kasteeldomein voor feesten, events en business
restaurant - verhuur eventlocatie

Van een gezellige tête à tête tot een groots feest of event

‘
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Mogelijkheden feestmenu
APERITIEF, DRANKEN & HAPJES VAN DE CHEF

Wenst u een tikkeltje meer en een uitgebreide receptie  1 uur met 5 hapjes  1u30 met 7 hapjes

Sélection brut “Eccellenza“ - Vin mousseux (8,5% vol.) + € 10,00/p.p. + € 15,00/p.p.

Sélection crémant “Eccellenza” - méthode traditionelle + € 19,00/p.p. + € 27,00/p.p.

Sélection champagne Grand Cru Blanc de Blancs “Jean Milan“ + € 28,00/p.p. + € 34,00/p.p.

Champagne “Taittinger” Brut Réserve + € 48,00/fles + € 48,00/fles

Liever een Prestige wijn? Gelieve dit bij reservatie door te geven.

Liever een Franse kasteelwijn? Gelieve dit bij reservatie door te geven.

Witte wijn (suppl. € 5,00 /pers)
Château Grand Jean, Bordeaux (Frankrijk) 
Edmont de la Fontaine, Chardonnay, Grand Premier Cru (Luxemburg)
Pinot Blanc, AOP les vignerons de la Moselle (Luxemburg)

Rode wijn (suppl. € 5,00 /pers)
Château Glanet, Bordeaux Supérieur, Fût de chêne (Frankrijk)
Bodegas Luzon, Las Hermanas, Autor Red (Spanje)
Aguaribay, Malbec, Baron Edmond Rotschild (Argentinië)
Château Edmond de la Fontaine, Pinot Noir, Reserve Barrique (Luxemburg)

Witte wijn
Saint Véran, Joseph Drouchin, Bourgogne (suppl. € 24,00/fles) 
La Pierrelée, La Chablisienne, Chablis (suppl. € 24,00/fles)
Château Tour Leognan, Pessac (suppl. € 29,00/fles)
Les Adelins, Pouilly Fumé, Loire (suppl. € 29,00/fles)

Rode wijn
Château Caronne Sainte Gemme, Haut Médot (suppl. € 29,00/fles) 
Château de la Commanderie, Lalande-de-Pomerol (suppl. € 29,00/fles)
Zédé de Labégorce, Margaux (suppl. € 34,00/fles)
Château Croque Michotte, Saint Emilion Grand Cru (suppl. € 34,00/fles)

Alle andere dranken zijn inbegrepen vanaf het aperitief tot aan de koffie of de gekozen formule zoals :

Door onze huissommelier geselecteerde witte en rode wijnen, Stella, Hoegaarden, kriek Belle-Vue,  
Leffe blond/bruin, Tripel Karmeliet, waters en softdrinks, Grootmoeders koffie en theeselectie van het huis. 
Op eenvoudig verzoek ook alcoholvrije bubbels, wijnen en bier. 

Onze huissommelier selecteerde telkens kwalitatieve passende wijnen,
indien u toch een upgrade wenst vindt u onze alternatieven hieronder:

Bij bovenstaande receptieformules worden steeds ook volgende dranken voorzien: 
Brut “Eccellenza“, sprankelende kir Les Grands Seigneurs - appelsiensap - mocktail

Aperitief aan tafel vergezeld van 3 seizoensamuses van de chef
Glaasje brut “Eccellenza“ of sprankelende kir “Les Grands Seigneurs“ met bijservering
appelsiensap – mocktail
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KOUD VOORGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap)

WARM VOORGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap)

HOOFDGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap, er is bijservering voorzien)

FEESTELIJKE VERRINE (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap, SOEP IS ALTIJD INBEGREPEN, er is bijservering voorzien)

• Duo van zalm – huisgerookt – tartaar – wasabimayonaise – kroepoek
• Carpaccio van Belgisch rund Wit-Blauw – rucola – parmezaan – truffelcrème
• Vitello tonnato – zalf van tonijn – koningskapper – crumble van zwarte olijven
• Lauw gegrilde gamba – structuren van tomaat– crème van burrata – dip van basilicum  (suppl. + € 2,50/p.p.)
• Cannelloni van rund en krab – bieslook – krokante zuurdesemtoast – sojamayonaise  (suppl. + € 2,50/p.p.)
• Burrata – structuren van tomaat – olijfolie “extra vierge” – basilicum
• Suggestie van de chef (koud voorgerecht van het seizoensmenu)

• Zeebaars – pastaparels – zuiderse groentjes – sauce vierge – gepofte tomaat
• Polderaardappel gevuld – snippers van huisgerookte zalm – zure room – bieslook
• Zeewolf uit de oven – stoemp van krokante prei – Dugléré
• Noorse zalm – en croûte – blanke botersaus
• Flan van kreeft
• Toast champignon – groene kruiden
• Suggestie van de chef (warm voorgerecht van het seizoensmenu)

• Filet mignon van Belgisch rund Wit-Blauw – bordelaise – verse bearnaise
• Varkenshaasje zacht gerookt – roomsaus van Torhoutse mosterd
• Kalfslende – roomsaus met boschampignons
• Filet van eend – saus van oude Porto
• Suprème van parelhoen – fine champagnesaus – seizoensgroentjes    (suppl. + € 3,00/p.p.)
• Tournedos Belgisch rund Wit-Blauw – Rossini style (gebakken ganzenlever) – rode wijnsaus  (suppl. + € 5,00/p.p.)
• Lamskroon – mosterdpersillade – natuurjus       (suppl + € 5,00/p.p.)
• Suggestie van de chef (vleessuggestie van het seizoensmenu)
• Kabeljauw – geprakte aardappel – Chablissaus       (suppl + € 9,00/p.p.)
• Papillot van Noordzeevis – fijne groentjes – Chablissaus
• Pasta “rigate” – truffelroom – rucola – parmezaanschilfers

• Seizoensgebonden soepje van de chef met bijhorende garnituren
• Bisque van garnalen – Armagnac – opgeklopte room      (suppl. + € 2,50/p.p.)

Te kiezen aardappelgarnituur : 
Krieltjes uit de oven – gratin aardappelen – artisanale mini-aardappelkroketjes – verse frietjes
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DESSERT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap)

GROOTMOEDERS KOFFIE OF THEESELECTIE VAN HET HUIS 

• Moelleux van chocolade – vanilleroomijs – crumble van speculoos
• Gratin van fruit à la frangipane - gekarameliseerde amandelnootjes
• Feestgebak van luchtige vanillebiscuit – vulling van frambozen – Italiaanse meringue
• Prachtige feestijstaart “pièce montée” met smaak naar keuze en voor elke gelegenheid  (suppl. + € 5,00/p.p.) 

Rode vruchtencoulis – chocoladesaus – half opgeklopte slagroom
• Aardbeien (seizoen) – gemarineerd met limoen en munt – sorbet van citroen
• Italiaanse tiramisu – boudoir – mascarpone – cacaopoeder – Amaretto     

DESSERTPARADE NAGERECHTEN (+ € 8,00/p.p. - vanaf 50 pers.)

• Degusteer zes nagerechten van onze chef vernieuwend en verrassend aan tafel gebracht

ALLERGENEN OF VEGETARISCH 
Allergieën, vegetarisch, lactose of glutenintolerant? Welkom, maar geef zeker vooraf een seintje.  
De dag zelf kunnen we helaas niet meer ingrijpen.

U verwent uw gasten met een receptie van 1 uur en 4 seizoensamuses van de chef

Walking dinner gerechtjes “Chefs selectie”

Brut ‘Eccellenza’ of sprankelende kirr ‘Les Grands Seigneurs’, appelsiensap
(Of verkiest u een andere aperitiefformule)

Na het aperitief met 4 amuses genieten uw gasten rechtstaand van volgende walking dinner gerechtjes
“Chefs selectie” dit vergezeld van een glaasje geselecteerde wijn :

• Lauw gegrilde gamba – biotomaat – crème van burrata – dip van basilicum
• Cannelloni van Belgisch Wit-Blauw  – ruccola – parmazaan – truffelcrème
• Polderaardappel gevuld – snippers van huisgerookte zalm – zure room – bieslook
• Zeewolf uit de oven – stoemp van krokante prei – Dugléré style

Ter vervanging van: aperitief aan tafel met 3 hapjes en het voorgerecht.
WALK & DINE   + € 25,00/P.P.

De samenstelling van bovenstaande gerechtjes kunnen wijzigen naargelang het seizoen- en marktaanbod in samenspraak.
Vervolgens gaan uw gasten aan tafel en serveren wij de smaakvolle feestelijke verrine, gevolgd door hoofd- en nagerecht.

EXTRA’S KASTEEL D’AERTRYCKE 
Versbereide populaire dessertjes 
• Openingsdans in het boothuisje         (suppl. + € 5,00/p.p.)

Ceremonële dienst 
• In de authentieke kapel (max. 20 personen)        (suppl. + € 150,00)
• In de zaal Heyst (van 20 personen tot max. 90 personen)      (suppl. + € 400,00)
• Bij mooi weer in de prachtige tuinen van het Kasteel d‘ Aertrycke (inbegrepen 100 stoelen) (suppl. + € 500,00)
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KINDERMENU

Kinderchampagne met chips

Twee mini-kaaskroketjes

Tomatensoep van trostomaat

Kinderaperitief

Voorgerecht

Feestelijk soepje

Hoofdgerecht naar keuze

Dessert

Kipnuggets  
Applemoes
Verse frietjes

Kinderijsje

Balletjes in tomatensaus
Verse frietjes

1/2 menu volwassenen
voor kinderen

Kindersteak
Appelmoes
Verse frietjes

of of
of

Maak één keuze per gerechtengroep voor alle kinderen. (Zie bestelbon)

Tarieven “Feestmenu” VOLWASSENEN (Maak één keuze per gerechtengroep - vanaf 25 volwassen personen)

Feestemenu met 1 voorgerecht (koud OF warm) Aperitief + 3 hapjes aan tafel 64 euro/p.p.*

Feestemenu met 2 voorgerechten (koud EN warm) Aperitief + 3 hapjes aan tafel 69 euro/p.p.*

Drankenforfait met dans (tot 01u) *Dj niet inbegrepen + 12 euro/p.p.*

Drankenforfait met dans (tot 02u) *Dj niet inbegrepen + 14 euro/p.p.*

Drankenforfait met dans (tot 03u) *Dj niet inbegrepen + 16 euro/p.p.*

Drankenforfait met dans (tot 04u) *Dj niet inbegrepen + 18 euro/p.p.*

Tarieven “Feestmenu” KIDS 
0 tot en met 2 jaar Gratis

3 tot en met 6 jaar € 25,00/p.p.

7 tot en met 13 jaar € 35,00/p.p.

Kinderreceptie 1u (Kinderchampagne, chips en 1 hapje) + € 5,00/p.p.

Kinderreceptie 1u 30min (Kinderchampagne, chips en 2 hapjes) + € 7,00/p.p.

* In bovenstaande prijzen van deze formule zijn de dranken inbegrepen tot aan de koffie.
Vanaf 14 jaar gelden dezelfde tarieven als de volwassenen

Iets langer vieren dan de voorziene tijdsduur
Na de voorziene tijdsduur worden de dranken gerekend aan kaartprijzen  en het Eccellenza personeel voor 
bediening van de dranken aan 40,00 € /begonnen uur/kelner.

Voor de muzikale omlijsting kiest u een eigen dj of onze ervaren huisdj inclusief klank en lichtinstallatie.
Vraag onze voorwaarden.

Om u elke dag enthousiast te kunnen ontvangen vragen wij u vriendelijk om ’s middags af te ronden om 17h 
en s’avonds om 02u30, tenzij anders besproken.
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Exclusief kasteeldomein voor feesten, events en business
restaurant - verhuur eventlocatie

Van een gezellige tête à tête tot een groots feest of event

Feest op: ....................................................................   Datum:.................. /................ /................. Startuur: ........................

Aantal volwassen personen (vanaf 14 jaar):   ........................................................................................................................................

Aantal kinderen:   ...................(0 -2 jaar gratis)........................(3 - 6 jaar € 25,00).......................(7 - 13 jaar € 35,00)

Feestgelegenheid :   ............................................................................................................................................................................................

Wenst graag een factuur.

BTW:......................................................................................

Factuuradres:..................................................................

..................................................................................................

Reservatiegegevens

Naam:.............................................................................

Adres:..............................................................................

Postcode/Stad:................................................

Telefoon:........................................................................

Email:......................................................................................

Contactpersoon:..............................................................

Geboortedatum:..............................................................

Praktische informatie

- Definitief aantal 14 dagen vooraf te bevestigen.
- Last minute wijzigingen kunnen tot 14 dagen vooraf schriftelijk of per mail doorgeven worden.
- Eventuele tafelschikking 14 dagen vooraf mee te delen.
- Betalingsvoorwaarden:
   Een voorschot van € 15,00/p.p. bij reservatie via bancontact, cash ter plaatse of via overschrijving. (1 per tafel)
   Distrifoods Bv. BE 73 7360 1510 2560 met vermelding: naam + datum feest + telefoonnummer
   Saldo één week vooraf of op dag van feest 
- Algemene verkoopsvoorwaarden “Eccellenza” zijn van toepassing.  
  www.kasteeldaertrycke.be/algemene-voorwaarden/

BESTELBON
In te vullen vanaf 25 personen.

Keuze “Feestmenu” VOLWASSENEN (Maak één keuze per gerechtengroep - vanaf 25 volwassen personen)

Feestemenu met 1 voorgerecht (koud OF warm) Aperitief + 3 hapjes aan tafel 64 euro/p.p.*

Feestemenu met 2 voorgerechten (koud EN warm) Aperitief + 3 hapjes aan tafel 69 euro/p.p.*

Drankenforfait met dans (tot 01u) *Dj niet inbegrepen + 12 euro/p.p.*

Drankenforfait met dans (tot 02u) *Dj niet inbegrepen + 14 euro/p.p.*

Drankenforfait met dans (tot 03u) *Dj niet inbegrepen + 16 euro/p.p.*

Drankenforfait met dans (tot 04u) *Dj niet inbegrepen + 18 euro/p.p.*

TAFELSCHIKKING
• Gewenste tafelschikking de dag voordien telefonisch of via mail doorgeven zodat we de zaalopstelling kunnen 

klaarzetten voor een vlot verloop.
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WENST U EEN UPGRADE VAN APERITIEF AAN TAFEL NAAR RECEPTIE          ja/nee
Welke?

.........................................................................................................................................  +............euro/p.p

WENST U EEN UPGRADE NAAR PRESTIGE OF KASTEELWIJNEN            ja/nee
Welke?

.........................................................................................................................................  +............euro/p.p.

.........................................................................................................................................  +............euro/p.p.

AARDAPPELKEUZE: ..............................................................................................................................................................

KOUD VOORGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap, er is bijservering voorzien)

WARM VOORGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap, er is bijservering voorzien)

HOOFDGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap, er is bijservering voorzien)

FEESTELIJKE VERRINE (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap, SOEP IS ALTIJD INBEGREPEN)

 Duo van zalm – huisgerookt – tartaar – wasabimayonaise – kroepoek
 Carpaccio van Belgisch rund Wit-Blauw – rucola – parmezaan – truffelcrème
 Vitello tonnato – zalf van tonijn – koningskapper – crumble van zwarte olijven
 Lauw gegrilde gamba – structuren van tomaat– crème van burrata – dip van basilicum (suppl. + € 2,50/p.p.)

 Cannelloni van rund en krab – bieslook – krokante zuurdesemtoast – sojamayonaise  (suppl. + € 2,50/p.p.)

 Burrata – structuren van tomaat – olijfolie “extra vierge” – basilicum
 Suggestie van de chef (koud voorgerecht van het seizoensmenu)

 Zeebaars – pastaparels – zuiderse groentjes – sauce vierge – gepofte tomaat
 Polderaardappel gevuld – snippers van huisgerookte zalm – zure room – bieslook
 Zeewolf uit de oven – stoemp van krokante prei – Dugléré
 Noorse zalm – en croûte – blanke botersaus
 Flan van kreeft
 Toast champignon – groene kruiden
 Suggestie van de chef (warm voorgerecht van het seizoensmenu)

 Filet mignon van Belgisch rund Wit-Blauw – bordelaise – verse bearnaise
 Varkenshaasje zacht gerookt – roomsaus van Torhoutse mosterd
 Kalfslende – roomsaus met boschampignons
 Filet van eend – saus van oude Porto
 Suprème van parelhoen – fine champagnesaus – seizoensgroentjes      (suppl. + € 3,00/p.p.)

 Tournedos Belgisch rund Wit-Blauw – Rossini style (gebakken ganzenlever) – rode wijnsaus (suppl. + € 5,00/p.p.)

 Lamskroon – mosterdpersillade – natuurjus         (suppl + € 5,00/p.p.)

 Suggestie van de chef (vleessuggestie van het seizoensmenu)
 Kabeljauw – geprakte aardappel – Chablissaus         (suppl + € 9,00/p.p.)

 Papillot van Noordzeevis – fijne groentjes – Chablissaus
 Pasta “rigate” – truffelroom – rucola – parmezaanschilfers

 Seizoensgebonden soepje van de chef met bijhorende garnituren
 Bisque van garnalen – Armagnac – opgeklopte room      (suppl. + € 2,50/p.p.)
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KINDERRECEPTIE (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

 Kinderrecptie 1u (chips en 2 kinderhapjes)        (suppl. +€ 5,00)

 Kinderrecptie 1,5 u (chips en 3 kinderhapjes)       (suppl. +€ 7,00)

HOOFDGERECHT KINDEREN (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

 Kipnuggets – appelmoes – verse frietjes
 Balletjes in tomatensaus – verse frietjes
 Kindersteak – appelmoes – verse frietjes
 1/2 menu volwassenen voor kinderen

DESSERTENPARADE VAN NAGERECHTEN (vanaf 50 personen - suppl. +€ 8,00/p.p.)

WALK & DINE (ter vervanging van koud en warm voorgerecht + € 25/p.p. voor 4 minigerechtjes naar keuze)

MUZIKALE OMLIJSTING                       Eigen dj             Huisdj

DESSERT (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

 Moelleux van chocolade – vanilleroomijs – crumble van speculoos
 Gratin van fruit à la frangipane - gekarameliseerde amandelnootjes
 Feestgebak van luchtige vanillebiscuit – vulling van frambozen – Italiaanse meringue
 Prachtige feestijstaart “pièce montée” met smaak naar keuze en voor elke gelegenheid (suppl. + € 5,00/p.p.)

 Rode vruchtencoulis – chocoladesaus – half opgeklopte slagroom
 Aardbeien (seizoen) – gemarineerd met limoen en munt – sorbet van citroen
 Italiaanse tiramisu – boudoir – mascarpone – cacaopoeder – Amaretto

EXTRA’S KASTEEL D’AERTRYCKE
 Openingsdans in het boothuisje         (suppl. + € 150,00)

 Ceremoniële dienst in de kapel         (suppl. + € 150,00)

 Ceremoniële dienst in zaal «Heyst» of buiten bij mooi weer (suppl. + € 400,00)

Voor akkoord   
Handtekening + naam + datum.


