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BABYBORREL

Een leuke babyborrel is de ideale manier om in één keer al uw
kraambezoek te ontvangen.
We stellen jullie een paar formules voor.
“Baby’s eerste vieruurtje” is een 3 uur durende formule.
Als ontvangst voorzien we Prosecco, Alcoholvrije aperitief en fruitsap.
De gasten komen niet allemaal tegelijk en begeven zich dus ook niet allemaal
tegelijk naar het buffet. Daarom raden wij geen taarten maar individuele porties
aan. Deze kunnen geleidelijk aangevuld worden en zo blijft de presentatie ook
steeds mooi voor diegenen die later toekomen en krijgen ze geen ‘verhakkeld’
buffet voorgeschoteld.
Een mooi ogend buffet met als samenstelling :
- Ruime variatie mini-gebakjes en fruitgebakjes
- Glaasjes chocomousse
- Mini crème brûlée
- Glaasjes panna cotta met seizoenstopping
- Glaasjes ijsgekoelde sabayon
- Glaasjes tiramisu
- Variatie macarons de Paris
We serveren roomijstruffels en/of mini-hoorntjes
Als dranken voorzien we : koffie, thee of een assortiment van frisdranken alsook
Prosecco is nog verkrijgbaar.
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“Baby’s eerste dessertenwandeling” is ook 3 uur durend.
We voorzien “het vieruurtje“ aangevuld met afhankelijk van het aantal
personen :
- een themataart en bijpassende cupcakes of een soezentaart ( croque en
bouche)

- een ijskar met advocaat, frambozencoulis en fruitbrochettes alsook een
chocoladefontein
Het buffet wordt aangepast aan jullie thema. Aan de hand van het
geboortekaartje, doopsuiker, speciale kleurtinten en foto’s geven we een
persoonlijk touch aan jullie dessert.
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“Baby’s eerste fingerfood” is een 2u30’ durende formule.
Als ontvangst voorzien we Cava, Alcoholvrije aperitief en fruitsap.
Na ongeveer 1u voorzien we ook witte en rode wijn.
We serveren een assortiment van borrelhapjes :
- lepelhapjes : bv gerookte eendenborst met mangochutney
- glaasjes : gemarineerde zalm met guacamole en nachos
- potjes : gemarineerde sint-jakobsnootjes met paprikahummus
- yakitoori
- loempiaatjes met zoet-zure saus
- zeevruchtenbuideltje
- wraps met gerookte zalm en kruidenkaas, Carpaccio van rundsvlees
- spiesjes met Italiaanse ham en meloen, kerstomaatjes en mozarella
- mini quiches
- 2 zoete afsluiters als roomijstruffels, aardbei met chocolade, mini
cupcakes …
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“Baby’s eerste broodjeslunch” is een 2 uur durende formule.
We serveren Cava of Prosecco, Alcoholvrije aperitief en fruitsap met 3
borrelhapjes
We voorzien een buffet met een assortiment van halve en volledige broodjes
zoals :
- Italiaans broodje met carpaccio van rundsvlees, rucola, zongedroogde
tomaten en pesto
- Spaans broodje met Spaanse ham en meloenslaatje
- Hollands broodje met Hollandse kaas en mosterdsla
- De klassiekers als smos, …
- Als extra kunnen we ook croques uit het vuistje, mini-hamburger en minihotdogs serveren.
Als afsluiter voorzien we 2 dessertjes naar keuze.

Prijs van deze voorstellen voor volwassenen :
Baby’s eerste vieruurtje : €35,- per persoon
Baby’s eerste fingerfood : €35,- per persoon
Baby’s eerste dessertenwandeling : met supplement taart € 38,- per persoon
met supplement taart en ijskar € 39,- per persoon
Baby’s eerste broodjeslunch : € 29,- per persoon
Met supplement warme gerechtjes en 30’ extra drank € 35,- per persoon
Kinderen : jonger dan 3 jaar : gratis
Tussen 3 en 8 jaar : € 8,- per kind
Tussen 9 en 15 jaar : € 18,- per tiener
Inbegrepen : het eten en de dranken tijdens de voorgestelde periode,
bediening alsook de huurprijs van de zaal.
Niet inbegrepen zijn de dranken na de voorgestelde periode alsook de
bediening te rekenen vanaf 1u na het voorgestelde einduur.
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