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TROUWEN …
het blijft een ritueel van alle tijden.
Bij trouwen komt heel wat kijken.
Een datum prikken, een locatie zoeken, een bruidsjurk kiezen …
We hopen dat deze brochure een inspirerend effect zal hebben op de
organisatie van jullie droomdag.
Durf te dromen hoe jullie huwelijksfeest er zal uitzien.
Definieer jullie prioriteiten en brainstorm samen met ons over leuke
details.

Veel succes bij het plannen van jullie huwelijk.

Marielle, Luc & hun team

Je kan steeds bij ons terecht op woensdagvoormiddag van 10.0012.00 en woensdagavond van 18.00u – 20.30u of na telefonische
afspraak.
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RECEPTIE EN ONTVANGST

Voor de receptiegasten (enkel receptie) kunnen jullie kiezen uit
verschillende all-in formules. (1u30’)
Formule 1 – € 23,-/pers.
Bubbels van het huis, alcoholvrije aperitief en fruitsap
met een assortiment van 6 hapjes
Formule 2 – € 25,-/pers.
Bubbels van het huis, alcoholvrije aperitief en fruitsap met een
assortiment van 7 hapjes
Formule 3 – € 30,-/pers.
Cava, alcoholvrije aperitief en fruitsap met een assortiment van 8
hapjes
Formule 4 – € 38,-/pers.
Champagne van het huis, alcoholvrije aperitief en fruitsap
met een assortiment van 8 hapjes
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Voor de receptie enkel voor de genodigden van het feestmaal, kan U
kiezen uit volgende formules :
Formule A – 1u – € 18,-/pers.
Bubbels van het huis, alcoholvrije aperitief en fruitsap
met een assortiment van 5 hapjes
Formule B – 1u – € 20,-/pers.
Cava, alcoholvrije aperitief en fruitsap met een assortiment van 6
hapjes
Formule C – 1u30’ – € 25,-/pers.
Cava, alcoholvrije aperitief en fruitsap met een assortiment van 6
hapjes

.

Voor het koppel en de ouders wordt één receptie aangerekend (de
grootste).
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Omschrijving van de hapjes.
Bij een receptie serveren wij een mooi en kleurrijk assortiment van
verrines, lepelhapjes, porseleinen potjes, ovenhapjes & gefrituurde
hapjes.
Uit onderstaande hapjes wordt door ons, afhankelijk van het aantal
personen, het menu en het marktaanbod een combinatie gemaakt.
Als koude hapjes bijv. :
- carpaccio van rundsvlees met parmezaanschilfers
- gemarineerde zalm met guacamole & kroepoek
- zeewierwafeltje met mousse van forel
- gerookte eendenborst met mango-gember chutney
- kwarteleitje met gerookte zalm en wasabi
- wrap met tonijnblokjes
- hoorntje met gerookte zalmmousse
- krielaardappeltje met grijze garnalen en dille
- carpaccio van Sint-Jacobsmossel
- …
Als warm hapje bijv. :
- zeevruchten in filodeegbuideltje
- soepje van asperges / aardpeer / …
- Japanse yakitoori met pittig sausje
- mini-kroketjes met scampi en rode kerrie
- …
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Laat ons jullie droom waarmaken met onze

Liefde is … FORMULE
Het all-in pakket omvat :
- het eetmaal
- de bediening van het eten
- tafellinnen en bloemstukjes
- aangepaste wijnen
- frisdranken en bieren tijdens de maaltijd
- nachtbediening
- hapjes voor in de late uurtjes
- frisdranken en bieren tijdens het dansfeest tot 04u.,
de dranken nadien worden verrekend volgens verbruik.
Vanaf 04u wordt er een forfait voor de bediening aangerekend van
30€/uur/kelner.
- Voor een forfait tot op het einde van de feest geldt er een
supplement van € 8,-/pers. voor alle genodigden.

Niet inbegrepen is de receptie van de gasten.
Het is toegelaten om deze menu’s onderling te combineren, men dient
dan wel rekening te houden met eventuele prijsverschillen.
Mochten de hiernavolgende voorstellen niet aan jullie verwachtingen
voldoen, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Andere menu’s kunnen steeds besproken worden.
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Menu 1 - Liefde is … formule –
€ 85,- (4 voorgerechten)
€ 88,- (5 voorgerechten)
Een mooi ogend voorgerechtenbuffet met een assortiment van 4 à 5
voorgerechten op bord.
We stellen voor:
Bord 1
Cannelloni van gerookte en gemarineerde zalm met kurkuma en Pink
Lady
Of

Gemarineerde zalm met mierikswortel , granaatappel en limoen
Of

Schotse zalm met mesclun, kwarteleitjes en lilytomaatjes
Bord 2
Ceviche van kabeljauw met grijze garnalen, koriander en rode ui
Of

Carpaccio van Monterosa (tomaat) met rucola , grijze garnalen en
mozzarella
Of

Gemarineerde sint-jakobsvrucht met grijze garnalen en wasabimayo
Bord 3
Asperges met prosciutto en een citrus-agrum tapenade
Of

Panna Cotta van asperges met groene kruiden
Of

Grieks fetaslaatje
Bord 4
Rundercarpaccio met rucola, zongedroogde tomaten en guacamole
Of

Vitello tonnato met artisjokcrème en appelkappers
Of

Gerookte eend met Prosciutto, paté,vijgen en granaatappel
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Als hoofdschotel serveren we:
Moorselse koekoek met zongedroogde tomaten en chorizo
Of

Eendenborst met zoete aardappel en lentegroentjes (supplement € 3)
Of

Diamanthaas met zalfje van knolselder, groene asperges en
romanesco (supplement € 2)
Of

Lamskoteletjes met persillade, seizoensgroentjes en gratin
(supplement € 5)
*
Wandeling doorheen dessertenland
*
Koffie
**
Hoppas
Menu 2 – Liefde is … formule – € 84,Rundercarpaccio / rucola / zongedroogde tomaten /piquillo tapenade
*
Asperges / tongschar / hollandaise / kervel
*
Eendenborst / portsaus / bataat / paddenstoelen / witloof
*
Wandeling doorheen dessertenland
*
Koffie
**
Hoppas
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Menu 3 – Liefde is … formule – € 89,Gerookte eend / prosciutto / vijgen / granaatappel
*
Roodbaars / lemoncherry / venkel / chorizo
*
Diamanthaas / pommes eventail / knolselder / romanesco / shiitake
*
Wandeling doorheen dessertenland
*
Koffie
**
Hoppas
Menu 4 – Liefde is … formule – € 79,Soep / venkel / droge sherry / koningskruid
*
Zeebaars / romanesco / grijze garnalen / kervel
*
Parelhoen / broccolini / groene asperges / jonge wortelen
*
Wandeling doorheen dessertenland
*
Koffie
**
Hoppas
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ALGEMENE INFORMATIE
ZAALVERHUUR
De huurprijs van de zaal is gratis.
In de vermelde prijzen zijn ook inbegrepen : verlichting, verwarming
en schoonmaak.
DRANKEN EN WIJNEN
De NV Caelberg bezit de exclusiviteit voor het leveren van alle
dranken en wijnen.
DISCOBAR
Achtergrond muziek tijdens de maaltijd wordt door ons verzorgd.
De keuze van discobar is vrijblijvend, eventuele namen en adressen
kan U bij ons bekomen.
Men dient echter wel rekening te houden dat de D.J. bij wet verplicht
is zijn installatie aan te sluiten op onze versterker en boxen (met
begrenzer). Gelieve de DJ. hiervan op de hoogte te brengen.
Indien de D.J. hiermede niet kan akkoord gaan, hebben wij het recht
om deze in onze zaak te weigeren.
MENU’S & GASTENBOEK
De menu’s (+ eventuele naamkaartjes) & het gastenboek worden door
het koppel zelf geleverd. Gelieve ons op de hoogte te houden zodat we
alles perfect kunnen regelen.
TAFELPLAN + LIJST NAAMAFROEPING
Een tafelplan is ten zeerste aan te raden, de praktische regelingen
hieromtrent worden uiteraard nog besproken. Dit tafelplan dient ook
tijdig in ons bezit te zijn (ten laatste 3 werkdagen voor het feest).
Ovale tafels zijn voor 8 of 10pers. (onpaar is ook mogelijk).
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ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. De nv Caelberg bezit de exclusiviteit voor het leveren van alle dranken en
het bereiden van de maaltijden.
1. In de vastgestelde prijs is inbegrepen : schoonmaak, verlichting en
verwarming.
2. Ingeval het feest wordt afgelast door overmacht kan de nv Caelberg niet
aansprakelijk worden gesteld en vallen de reeds gedane kosten ten laste van
de klant.
3. Wijzigingen van het aantal personen komen nog in aanmerking tot drie
werkende dagen voor de feest (12.00u), nadien telt het aantal opgegeven
personen voor de rekening.
4. Een voorschot gelijk aan 500,- euro wordt door de klant betaald bij
aanvaarding van de feestdatum (cash ter plaatse of via overschrijving op
reknr BE15 3930 2653 3330 met de vermelding van naam & datum). Enkel
na betaling kan de reservatie als definitief beschouwd worden.
5. Twee weken voor de feestdatum zal door de klant 50% van de geplande
kostprijs betaald worden als voorschot.
6. Binnen de week na het feest zal de nv Caelberg de eindafrekening opmaken,
rekening houdend met de reeds betaalde voorschotten. De rekeningen
dienen contant betaald te worden.
Iedere niet betaalde rekening binnen de maand brengt van rechtswege en
zonder in gebreke stelling een intrest op van 12% per jaar. Bij laattijdige
betaling vallen alle inningskosten ten laste van de klant.
7. Ingeval schade wordt berokkend door de klant of diens genodigden, al dan
niet vrijwillig, zijn de kosten volledig ten laste van de klant.
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8. Extra schoonmaakkosten rekenen wij bij gebruik van: stro, bloem, rijst,
confetti en andere soortgelijke artikelen.
9. Ingeval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde
bevoegd.
10.De nv Caelberg behoudt zich het recht prijzen aan te passen. De 100% vaste
prijs kan slechts twee maand voor de feestdatum gegeven worden.
11.De klant dient bij elke bespreking voorgaande brochure mede te brengen.
12.De NV Caelberg behoudt zich het recht om een bankwaarborg te eisen.
Indien de klant hieraan niet kan voldoen, heeft de NV Caelberg het recht om
de geplande feest éénzijdig te annuleren en dit zonder enige vorm van
schadevergoeding ten opzichte van de klant, diens familie en/of genodigden.
13.Andere afspraken dan de algemene zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
door ons zijn bevestigd.
14.De vermelde prijzen zijn BTW incl. (voor de Liefde is - formule geldt
volgende verdeelsleutel : 25€ aan 21% en de rest aan 12%).
15.Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken deel uit van alle met onze
firma aangegane overeenkomsten.
GELEZEN EN VOOR AKKOORD VERKLAARD
(datum, ,naam en handtekening klant)
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Voor andere gelegenheden, bijv. : wettelijk huwelijk, familiefeesten,
doopfeesten, communiefeesten, enz… hebben wij ook een kleinere
zaal ter beschikking met tal van mogelijkheden.

Vraag gerust vrijblijvend inlichtingen.
Indien U nog enkele vragen of opmerkingen hebt na het doornemen
van onze brochure, aarzel niet en contacteer ons.

Wij zijn steeds tot uw dienst

Marielle, Luc & hun team !
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