
BABYBORREL
vanaf 30 personen

all-in gedurende 3 uur

BABYBORREL SWEET SMALL 

Welkomstdrank

met een glaasje Cava Celebrandum of fruitsap,

hierbij worden twee koude hapjes geserveerd. 

Na drie kwartier wordt het taarten- en koffiebuffet geopend

Assortiment van taarten: fruittaarten, rijst, pudding,… 

Mogelijkheid om geboortegateau te voorzien

aan € 3.5 p.p. supplement

Voor de kleinsten tot 12 jaar:

snoephoekje met lekkernijen

puntzakje met frietjes

hoorntje met vanille-ijs

Dranken

Révolte Chardonnay Pays d’Oc Languedoc 

Révolte Cabernet – Merlot Pays d’Oc Languedoc  

bier: Cristal van het vat

frisdranken: Coca Cola, Coca Cola light, limonade

waters: Chaudfontaine reine / bruis

Koffie

30 p.p.

kinderen tot 12 jaar: 12 p.p.

kinderen < 2 jaar gratis  

BABYBORREL SWEET COMPLETE

 Welkomstdrank met een glaasje Cava Celebrandum of fruitsap,

hierbij worden twee koude hapjes geserveerd.  

Buffet van:

gevulde mini-soesjes met banketbakkersroom

crème Brûlée du maison 



huisgemaakte chocolademousse

verse fruitsalade - rode vruchtencoulis

miserablegebak met vanillesaus

vanille-ijs

chocolade-ijs 

huisgemaakte tiramisu

javanaisgebak met vanillesaus 

warme apfelstrudel

flensjes met sinaasappelsaus

Voor de kleinsten tot 12 jaar: 

snoephoekje met lekkernijen 

puntzakje met frietjes

hoorntje met vanille-ijs 

Dranken

Révolte Chardonnay Pays d’Oc Languedoc 

Révolte Cabernet – Merlot Pays d’Oc Languedoc  

Bier: Cristal van het vat

Frisdranken: Coca Cola, Coca Cola light, limonade

Waters: Chaudfontaine reine / bruis

Koffie

40 p.p. 

Kinderen tot 12 jaar: 12 p.p.

Kinderen < 2 jaar gratis

BABYBORREL DELICIOUS & SWEET

Welkomstdrank met cava Celebrandum, witte wijn en fruitsap, 

hierbij worden twee koude hapjes geserveerd.

Buffet:

zalm Belle-Vue met Tex-Mex kruiden

tomaatjes gevuld met grijze garnalen

palet van gerookte vis: lichtgerookte zalm en heilbot met gesnipperde ui en peterselie

carpaccio rund met truffelcrème

ovengebakken bouletjes

parmaham met meloen

assortiment salades van groenten en sauzen

assortiment van brood en broodsticks



Dessert:

gevulde mini-soesjes met banketbakkersroom

miserablegebak met vanillesaus

crème brûlée

huisgemaakte chocolademousse

verse fruitsalade met rode vruchtencoulis

vanille-ijs

chocolade ijs

huisgemaakte tiramisu

javanaisgebak met vanillesaus

warme apfelstrudel

flensjes met sinaasappelsaus

Voor de kleinsten tot 12 jaar:

snoephoekje met lekkernijen

puntzakje met frietjes

hoorntje met vanille-ijs

Dranken

Révolte Chardonnay Pays d’Oc Languedoc 

Révolte Cabernet – Merlot Pays d’Oc Languedoc 

bier: Cristal van het vat

frisdranken: Coca Cola, Coca Cola light, limonade

waters: Chaudfontaine reine / bruis

Koffie

45 p.p.

Kinderen tot 12 jaar: 12 p.p.

Kinderen < 2 jaar gratis  


