
Profiteer van de uitstekende restaurantkeuken en vriendelijke bediening
van Het Magazijn bij uw feestgelegenheid. Met de puntjes op de ‘i’ van
service en met menu’s zoals je steeds gewend bent van Het Magazijn. 

Onze feestlocatie staat vanaf heden ter jullie beschikking voor groepen
vanaf 30 volwassen personen op vrijdag, zaterdag en zondag.

Wij stellen je graag onze seizoengebonden menu's voor met een keuze
voor een 3- of 4-gangen en met 2 verschillende drankformules.
Onze diners in buffetvorm zijn ook mogelijk vanaf 30 volwassen personen.

DINER AAN TAFEL 
ONTVANGST / RECEPTIE  (45 min)

Met cava en fruitsap, (en witte wijn en bier indien gewenst)
assortiment van 3 seizoenshapjes, geserveerd vanaf schaal of bordje

VOORGERECHT
       
       Carpaccio rundvlees / aspergesnippers / crème van asperges
       of
       Asperges / gerookte zalm / mousselinesaus / grijze garnalen
       of
       Sashimi rode tonijn / asperges /zalfje asperges / shiso

of
Vitello Tonnato (kalfsrosbief met tonijnmayo)
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F E E S T Z A A L  H E T  M A G A Z I J N
ideaal voor uw feest met een diner aan tafel



TUSSENGERECHT 

Soepje asperges / lente-ui / truffelaroma
of
Risotto asperges / doperwtjes / gegrilde gamba / Nouilly
Prat / parmezaan

     

HOOFDGERECHT
       
       Lamsfilet kruidenkorst / groentezalfje / gebakken asperges en
       lentegroentjes / sausje oude port & truffel / gratin dauphinois
       of
       Zeebaarsfilet uit de oven / groentezalfje / gebakken asperges en
       lentegroentjes / kalfsjus / pommes duchesse
       of

Suprême parelhoen / groentezalfje / gebakken asperges en
lentegroentjes / Calvadossaus / gratin dauphinois

DESSERT

Moelleux chocolade / vanille-ijs / aardbeiencoulis / crumble
of
Soepje Bilzense aardbeien / vanille-ijs / munt
of
De klassieke Dame blanche
of

      Citrus Delight
      Mascarpone citroen - chocolade / krokante biscuit / texturen van
      citroen/ witte chocolade / harde meringue / kaviaar van citroen

KOFFIE OF THEE
 
Pralines / koekjes / zoet
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PRIJZEN
 
Prijs p.p. 3-gangenmenu (zonder tussengerecht) zonder drank : 49 
Prijs p.p. 4-gangenmenu zonder drank : 57 
 
Er wordt éénzelfde menu gekozen voor het gehele aantal gasten.

  
  Indien er vegetariërs zijn bij jullie genodigden, gelieve dit dan op 
  voorhand te melden dan passen wij graag het menu voor hen aan.

DRANKFORMULE VOLGENS VERBRUIK & INCLUSIEF 3 HAPJES TIJDENS DE RECEPTIE
 
Fles cava, 31 
Fles witte of rode wijn, 29
Fles water plat en bruis, 10 
Liter fruitsap, 10 
Fles Cola-Zero,10 
Bier vh vat, 3 
Koffie met versnaperingen, 4 

DRANKFORMULE ALL-IN TIJDENS DINER & INCLUSIEF RECEPTIE 45 MIN. MET 3 HAPJES
 
Receptie 45 min. met 3 seizoenshapjes / witte huiswijn (Chardonnay)
en rode huiswijn (Cabernet Sauvignon, Carmenere, Merlot) / waters /
frisdranken /
bier : Cristal Alken vh vat / koffie met zoete zaligheden

Prijs p.p. dranken formule 3-gangenmenu : 27
Prijs p.p. dranken formule 4-gangenmenu : 28 
 
Na de koffie worden de dranken verrekend volgens verbruik.
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