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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

‘

Feestreceptie
Formule: min. 30 volwassenen vanaf € 41/p.p.

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.

Met onze unieke, hedendaagse all-in formule proberen wij in te spelen op al uw 

wensen zodat wij u als klant kunnen tevreden stellen.

Niet overtuigd van deze formule?

Geef gerust jullie persoonlijke input, wij werken graag een ander voorstel uit.

Groots in feesten.
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DRANKENFORMULE PER PERSOON (duur: 3 u start: 20u - excl. dranken - excl. food - vanaf 30 pers.)

Sélection Brut “Eccellenza” - Vin mousseux (8,5% vol.)     € 21,00/p.p.

• Kir Les Grands Seigneurs 
• Appelsiensap

Sélection Crémant “Eccellenza” - Méthode traditionnelle    € 30,00/p.p.

• Kir Les Grands Seigneurs 
• Appelsiensap

Sélection Champagne Grand Cru Blanc de Blancs “Jean Milan”   € 39,00/p.p.

• Kir Les Grands Seigneurs 
• Appelsiensap

Alle andere dranken zijn inbegrepen vanaf het aperitief tot einde 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. 

Aan speciale wensen (allergenen of vegetarisch) geven wij de nodige aandacht. - Dj, klank- en lichtinstallatie niet inbegrepen.

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. Bij feesten met dans ondersteunen we dit met ons feestpakket. Vraag naar meer info.

EXTRA CULINAIRE BELEVING RECEPTIEFORMULES
Paprika dip met kruidenkaas – geroosterde tortilla’s (op receptietafels)     € 2,00/p.p.
Dip it – groentjes, dips & crackers (op receptietafels)        € 3,00/p.p.
Oestersbar op ijs (2 per persoon)          € 3,50/p.p.
Buffetje van zalm (Gravad Lax, huis gerookte zalm, sashimi & z’n garnituren)      € 5,00/p.p.
Assortiment van hedendaagse gevulde wraps (op receptietafels)      € 5,50/p.p.
Puntzakje verse frietjes met mayonaise         € 3,00/p.p.
Snoepbuffet met onze snoepbokalen         € 2,00/p.p.
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RECEPTIEFORMULES (duur: 3 u - excl. dranken - vanaf 30 pers.)

Sympa hapjesformule: duur 3 uur        € 20,00/p.p.

• Een seizoensselectie van onze chef bestaande uit : 
7 eigentijdse amuses (koud en warm), 2 desserthapjes als leuke afsluiter

Bienvenue hapjesformule: duur 3 uur        € 23,00/p.p.

• Een seizoensselectie van onze chef bestaande uit : 
8 eigentijdse amuses (koud en warm) + 1 trendy bordje 
1 desserthapje als leuke afsluiter

Royale hapjesformule: duur 3 uur        € 27,00/p.p.

• Als warm welkom staat volgende fingerfood op tafel : 
Homemade bladerdeegstaafjes “Millefeuille” 
Tartaar van tomaat en mousse van forel met krokante zuurdesemtoast 

• Een seizoensselectie van onze chef bestaande uit : 
6 eigentijdse amuses (koud en warm) + 1 trendy bordje + 1 mini gerechtje + 
2 desserthapjes als leuke afsluiter

Exquise hapjesformule: duur 3 uur        € 31,00/p.p.

• Als warm welkom staat volgende fingerfood op tafel : 
Home-made bladerdeegstaafjes “Millefeuille” 
Tartaar van tomaat en mousse van forel met krokante zuurdesemtoast 

• Een seizoensselectie van onze chef bestaande uit : 
4 eigentijdse amuses (koud en warm) + 2 trendy bordjes + 2 mini gerechtjes +  
mini zakje frietjes met mayonaise + 2 desserthapjes als leuke afsluiter

EEN INDRUK VAN ONZE SEIZOENSSELECTIE
Koude amuses
Kroepoek met tonijn wasabimayonaise, Crostino met Spaanse ham en truffel crème,
Lolly van eend en rode vruchten, Hoorntje met mousse van forel, ...

Warme amuses
Warme choux met Emmentaler kaas, Toast met camembert en Provençaalse kruiden
Bladerdeeg met gerookte zalm, Scampi tempura met z’n dip, ...

Trendy bordjes
Huis gerookte zalm met mimosa van ei, Tataki van tonijn en wasabimayonaise,
Rundscarpaccio met Parmezaanse schilfers, Vitello tonato, ...

Mini-gerechtjes
Mini pasta in truffelroom, Mini steak tartaar en frietjes, Mini vispannetje, ....

Populaire nagerechtjes
Mousse van Callebaut chocolade, Parfait van frambozen, Panna cotta,Sablé bretonne, ...
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Themabuffet (maak uit onderstaande themabuffeten één keuze per gezelschap)

Als afsluiter: Mini-dessertbuffet

Taste of Italy 
• Pasta Carbonara
• Risotto met champignons
• Pasta Arrabiata

Vlaamse klassiekers 
• Stoofpotje van Noordzeevis
• Ovenkoek met geroosterde beenham, salade en dessing
• Stoofpotje van hoevekip

Eccellenza broodjesbuffet 
• Diverse vers gebakken broodjes
• Populair beleg (chacuterie en kazen)
• Bijhorende garnituren (salade, tomaat, uitjes, augurken, ...)
• Sausjes (mosterd, mayonaise, ...)

Sweet mini-dessertbuffet 
• Live bereide sabayon van witte wijn
• Vers gebakken pannenkoekjes en wafeltjes met bijhorende suikers
• Drie soorten huisbereid ijs met bijpassende garnituren: slagroom, bresiliennenootjes, discosnoepjes, 

chocoladeschilfers, meringue
• Assortiment van 5 mini-nagerechten 

(vb: fruitsalade, panna cotta van rode vruchten, mousse van Callebaut chocolade, …)

Als welkom serveren wij de genodigden 4 hapjes geselecteerd door onze chef.
Dit kan ook aangevuld worden met nog wat “extra beleving” (zie hieronder)

BUFFETFORMULE (duur: 3 u - excl. dranken - vanaf 50 pers.)                       € 24,00/p.p
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Royale dessertbuffet omvat:
Versbereide populaire dessertjes 
• Live in de zaal gebakken pannenkoekjes – wafels 

Bijpassende garnituren: verschillende suikers, slagroom, coulis, enz.
• Vers geklopte sabayon van kriekbier en sabayon van witte wijn (beiden met vanilleroomijs)

• Crème brûlée
• Marshmallows met warme chocoladesaus

Heerlijk gezond 
• Vers gesneden seizoensfruit

Ijsdesserts 
• 3 soorten roomijs – bijpassende garnituren: meringue, bresiliennenootjes, smarties, discosnoepjes, 

chocoladeschilfers, ... Sorbet – ijsparfait van citroen – ijsparfait van Grand Marnier – café glacé

Chef’s selectie aan kazen (steeds 4 soorten aanwezig) 
• Dit als voorbeeld : Brugse Blomme – Brie – Comté – Fourme D’Ambert 

Aangevuld met nootjes, rozijnen, druiven, gelei, vers gebakken broodjes en hoeveboter

Nostalgie 
• Vergeten snoep uit grootmoeders bokalen

Dessertglaasje 
• Mousse van Callebaut chocolade – tiramisu  

Mousse van Baileys – Panna Cotta van speculoos en bosvruchten

Klassiek gebak uit oma’s tijd 
• Rijsttaart – carré confituur – appeltaart – frangipanetaart

Pousse-café bar 
• Irish coffee – Baileys coffee

Mini gebakjes 
• Mini taartje met banaan – mini sablé Breton met rood fruit – citroentaartje – bresiliennetaartje  

Boules de Berlin – mini roomhoorntje – mini zwaantje

Tijdens de receptie kunnen uw genodigden zich tegoed doen aan ons
dessertbuffet ‘Royal’ vergezeld van koffie en thee naar believen.

ROYALE DESSERTWANDELING (duur: 3 u - excl. dranken - vanaf 50 pers.)                    € 20,00/p.p
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BESTELBON Exclusief kasteeldomein voor feesten, events en business
restaurant - verhuur eventlocatie

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

Praktische informatie

- Definitief aantal 14 dagen vooraf te bevestigen.
- Last minute wijzigingen kunnen tot 4 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 reservatie)
   (Distrifoods - BE 73 7360 1510 2560 - Mededeling: naam reservatie + datum + telefoonnummer)
   Saldo één week vooraf of op dag van feest
- Algemene verkoopsvoorwaarden “Eccellenza” zijn van toepassing.
   www.kasteeldaertrycke.be/algemene-voorwaarden/

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

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

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

Feest ter ere van :   ............................................................................................................................................................................................

Wenst graag een factuur.

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

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

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

Reservatiegegevens

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

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

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

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

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

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

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

Keuze drankenformule per persoon (in combinatie met receptie en dessertwandeling)

Sélection Brut “Eccellenza” - Vin Mousseux (8,5% vol.) € 21,00/p.p.

Sélection Crémant “Eccellenza” - Méthode traditionnelle € 30,00/p.p.

Sélection Champagne Grand Cru Blanc de Blanc “Jean Milan” € 39,00/p.p.

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.
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HAPJESFORMULE 3U00 (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap)

 Sympa (7 hapjes & 2 desserthapjes)        € 20,00/p.p.
 Bienvenue (8 hapjes, 1 trendy bordje & 1 desserthapje)      € 23,00/p.p.
 Royale  (fingerfood, 6 hapjes, 1 trendy bordje, 1 mini-gerechtje en 2 desserthapjes)   € 27,00/p.p.
 Exquise (fingerfood, 4 hapjes, 2 trendy bordje, 2 mini-gerechtje, frietjes en 2 desserthapjes)  € 31,00/p.p.

THEMABUFFET (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap)

ROYALE DESSERTWANDELING (duur 3 uur)      € 20,00/p.p.

 Taste of Italy          € 24,00/p.p.
 Vlaamse klassiekers         € 24,00/p.p.
 Eccellenza broodjesbuffet        € 24,00/p.p.

EXTRA BELEVING
 Paprika dip met kruidenkaas – geroosterde tortilla’s (op receptietafels)   € 2,00/p.p.
 Dip it – groentjes, dips & crackers (op receptietafels)      € 3,00/p.p.
 Oestersbar op ijs (2 per persoon)        € 3,50/p.p.
 Buffetje van zalm (Gravad Lax, huis gerookte zalm, sashimi & z’n garnituren)    € 5,00/p.p.
 Assortiment van hedendaagse gevulde wraps (op receptietafels)    € 5,50/p.p.
 Puntzakje verse frietjes met mayonaise       € 3,00/p.p.

Voor akkoord   
Handtekening + naam + datum.


