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VOORWOORD
Maak van je feest een onvergetelijke belevenis en een blijvende herinnering!
Een bijzonder huwelijk of jubileum, een spetterend verjaardagsfeest, een plechtige receptie
of een babyborrel- of ontbijt voor een klein wondertje. Het zijn stuk voor stuk feestelijke
gebeurtenissen waarvoor je op zoek bent naar een gepaste zaal. Niet zomaar een zaal, maar
de perfecte locatie met de juiste sfeer, om van je feestelijke gelegenheid een onvergetelijke
belevenis te maken. De Casteleer is daarbij graag jouw rechterhand. De partner die alles uit de
kast haalt om je mee te nemen in een wereld van feest en vreugde. Want vieren is een vak, een
passie die we onze gasten intens willen laten beleven!
Je gasten krijgen een buitengewone ervaring, doordat er op de kleinste details wordt gelet om
hun zintuigen te prikkelen. De gerechten, setting en sfeer worden op elkaar afgestemd, om
ervoor te zorgen dat de totaalbeleving klopt. Daarbij wordt één product centraal geplaatst, dat
past bij de gelegenheid en het seizoen. Zo bereiden we zalm op drie verschillende wijzen of
gebruiken we onze eigen authentieke pizzaoven, waarin pizza’s ambachtelijk worden bereid.
We bespreken met onze leveranciers wat we het best serveren en creëren gezonde én lekkere
gerechten van lokale, verse ingrediënten. Met een foodbar worden je gasten betrokken bij
het bereidingsproces van hun maaltijd, stuk voor stuk specialiteiten om de vingers bij af te
likken. Terwijl de chef-kok meer uitleg geeft tijdens het versnijden van het malse rundsvlees,
worden de gamba’s op smaak gebracht boven knetterende houtblokken. Die betrokkenheid
en interactie geven je feest een extra dimensie. Bij mooi weer kan je feest plaatsvinden in onze
grote tuin. Om nog na te genieten van de feeststemming kan je overnachten in onze kamers.
Ontdek in deze brochure de verschillende formules, maar laat je daardoor zeker niet beperken.
Vieren betekent voor iedereen iets anders, daarom staan wij altijd open voor persoonlijke
wensen en nieuwe uitdagingen. We denken met je mee en werken een offerte op maat uit.
Tijdens een vrijblijvend gesprek kom je meer te weten over onze unieke werkwijze en of die
past bij jouw verhaal. We luisteren naar je wensen en adviseren je over de mogelijkheden. Want
een goed gevoel op voorhand is minstens even belangrijk als je feest zelf.
Wij danken je alvast voor je interesse in De Casteleer en hopen je binnenkort eens te mogen
ontmoeten.
Met feestelijke groet,
Bruun & Bieke

2

VOORWOORD

3

ONZE TROEVEN

ONTBIJT

• Flexibele keuken: we bieden graag alternatieven voor vegetariërs,
mensen met voedingsintoleranties en -allergieën…
• Gelegen in het centrum van Kasterlee
• Gemakkelijk bereikbare locatie met de auto of openbaar vervoer
• Vlakbij de afritten van de E34 en E313
• Bushalte op 50 meter
• Ruime parking achteraan
• Grote tuin
• Zaal met 200 zitplaatsen en bij mooi weer de mogelijkheid om uit te breiden
• Ondersteunende faciliteiten met de meest recente technieken
• 6 kamers, maximum 18 bedden
• Samenwerking met 4 dj’s of mogelijkheid om eigen dj te laten draaien
• Samenwerking met springkastelenverhuur, kinderanimatie, tafelgoochelaar
• Speelruimte voor de kinderen
• De glazen wand van de feestzaal kan volledig geopend worden bij goed weer

Ontbijtbuffet ..................................................................................................................€23 pp
Start de dag met een stevig, gezond en tot in de puntjes verzorgd ontbijt bij De Casteleer.
Je partner verrassen met een heerlijke traktatie? Of je dag luilekker beginnen? De
ontbijtformules van De Casteleer zijn het antwoord.
Reserveren is hiervoor wel noodzakelijk!
Starten doen we met een glas vers fruitsap. Je kan vervolgens aanschuiven aan een uitgebreid
ontbijtbuffet met verschillende soorten broodjes, beleg, zoet beleg, gerookte zalm, kazen, vers
fruit, Griekse yoghurt, granola, muesli, cornflakes,…
We bereiden spek en eitjes naar ieders wens. Voor de liefhebbers serveren we ook pensen met
appelmoes en pannenkoekjes.
Koffie, cappuccino, latte macchiato, warme chocolademelk en thee zijn à volonté inbegrepen
gedurende 1,5 uur.
Een glaasje bubbels kan voorzien worden voor €5 per glas.
Kinderen tot en met 4 jaar schuiven gratis aan, kinderen van 5 tot 12 jaar betalen €12.

PRAKTISCHE TROEVEN
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KOFFIETAFELS

RECEPTIES
Hapjes van de chef
De chef selecteert voor je gasten een aantal warme en koude hapjes. We houden hierbij
uiteraard rekening met de seizoenen. Laat je verrassen door ons lekker assortiment.
2 warme en 2 koude hapjes ..........................................................................................................€10 pp
3 warme en 3 koude hapjes ..........................................................................................................€14 pp
4 warme en 4 koude hapjes ..........................................................................................................€18 pp

Drankformule receptie
Voor een receptie gaan wij uit van een duurtijd van 2 uur. Per extra uur rekenen we €4 pp aan.
Formule 1: cava, fruitsap, frisdranken, pils, sterke bieren, wijn...............................................€14 pp
Formule 2: prosecco, fruitsap, frisdranken, pils, sterke bieren, wijn .......................................€16 pp
De Casteleer is gelegen tegenover het kerkhof in Kasterlee. Wij regelen je koffietafel na

Formule 3: champagne, fruitsap, frisdranken, pils, sterke bieren, wijn ..................................€25 pp

begrafenis of crematie met de grootste zorg. Wij hebben plaats voor 200 personen.
Hieronder zie je een aantal mogelijke modules. Uiteraard werken wij, indien gewenst, graag een
offerte op maat uit.

Basisformule ............................................................................................... €18 pp

Uitbreiding drankformule
Indien je de drankformule wenst uit te breiden, vind je meer informatie op p. 30

Assortiment broodjes
Kaas, salami, gekookte ham, Italiaanse ham, confituur, krabsla, vleessalade, kip curry
Koffie en thee voor een periode van 2 uur.

Eventuele supplementen
Koffiekoeken ..................................................................................................................................... €3 pp
Taart ................................................................................................................................................... €3 pp
Verse dagsoep .................................................................................................................................. €5 pp
Bubbels bij ontvangst ...................................................................................................................... €5 pp

Receptieformule ........................................................................................€ 28 pp
Voor deze module wijken we af van de klassieke koffietafel en serveren we 3 warme en 3 koude
hapjes en cava, wijn, frisdrank, bier, koffie en thee à volonté voor een periode van 2 uur.
We voorzien zowel hoge als lage tafels.

KOFFIETAFELS
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BABYBORRELS
Voor een babyborrel gaan we uit van een duurtijd van 4 uur. Hiervoor werkten wij een aparte
formule uit met een voordeligere prijs, gezien dit meestal een komen en gaan is van mensen.
We voorzien doorlopend drank en warme en koude hapjes of we steken de houtoven aan en
voorzien gedurende de duur van de babyborrel doorlopend verse pizza en ijsjes à volonté.
Uit onderstaande kan je zelf je babyborrel samenstellen.

Basispakket ...................................................................................... €27 pp
4 uur drank (Bubbels, fruitsap, frisdranken, pils, sterke bieren, wijn, koffie en thee), antipasti op
tafel + keuze uit één van onderstaande mogelijkheden. Eventuele meerprijzen worden vermeld.

Hapjes van de chef
De chef selecteert voor je gasten een aantal warme en koude hapjes. We houden hierbij
uiteraard rekening met de seizoenen.
Laat je verrassen door ons lekker assortiment.
2 warme en 2 koude hapjes ................................................................................................. inbegrepen
3 warme en 3 koude hapjes ......................................................................................................... + €4 pp
4 warme en 4 koude hapjes ......................................................................................................... + €8 pp

Moest je elders in de brochure iets zien dat je nog meer aanspreekt, laat het ons gerust weten

Ambachtelijke pizza uit onze houtoven: ...................................... + €3 pp

en we werken een offerte uit.

(gedurende 3 uur)

Burgerbar

We bereiden ambachtelijke pizza’s rechtstreeks in onze eigen houtoven voor het oog van

(gedurende 3 uur)

je gasten. Uiteraard bereiden we verschillende soorten gekende pizza’s en staan open voor
verzoekjes.

Bacon/pepper burger
Black Angus burger, streaky bacon, sla / tomaat, pepersaus, smokey BBQ saus
Cheese burger
Black Angus burger, cheddar kaas, sla / tomaat, burger relish
Classic
Black Angus burger, gebakken ui, ketchup / mayonaise / kruidenketchup
Vegi burger
Quinoaburger met rode biet, ruccola, zongedroogde tomaat, parmezaanse kaas, burger relish

Pannenkoeken en ijsjes
Wij voorzien pannenkoeken en ijsjes à volonté

Mini desserten
Wij voorzien een uitgebreid assortiment mini dessertjes

BABYBORRELS
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FEESTFORMULES

BBQ

vanaf 20 personen

Je gasten schuiven aan bij onze Ofyr barbecue en kunnen een keuze maken uit ons zeer
uitgebreid salade buffet met verschillende pasta’s, salades, sauzen, enz …
Bij het samenstellen van het buffet houden we rekening met de verschillende seizoenen en
actuele trends. We serveren ook steeds brood en verse frietjes bij onze barbecue.
In elke formule is een vegetarisch alternatief voorzien.

BBQ starter............................................................................................................................ €20
Als voorgerecht serveren wij een gegrilde halve kreeft
of gamba’s met kruidenboter en een fris slaatje

Old school............................................................................................................................... €29

Hieronder geven we een overzicht van onze verschillende formules.
In de volgende pagina’s staan deze verder uitgewerkt.

BBQ

• Barbecueworst
• Vurige kippendijen met citroen en specerijen

vanaf 20 personen

• Entrecôte van Black Angus

Je gasten schuiven bij onze barbecue aan en kunnen tevens een keuze maken uit ons zeer
uitgebreid salade buffet met verschillende pasta’s, salades, sauzen, enz …
We serveren ook steeds brood en verse frietjes bij onze barbecue.

American style.....................................................................................................................€32

Voor de vegetariërs voorzien wij graag een alternatief.

• Buffalo hot wings

Op aanvraag en steeds op voorhand door te geven!

• Spareribs ‘Memphis’
• Tomahawk

vanaf 75 personen

• Huisgerookte zalm

In deze formule kunnen je gasten kennis maken met onze wereldse smaken.

• Maïskolven met kruidenboter

Wij serveren deze in een aantal tentoongestelde buffetten, aangevuld met live cooking.

Walking dinner & food sharing

• Kabeljauw met beurre blanc, prei en venkel
• Jacket potato

We houden hierbij rekening met de verschillende seizoenen en actuele trends.

Live cooking and street food around the world

• Spareribs

Oosterse BBQ.......................................................................................................................€37

vanaf 40 personen

• Gegrilde Thaise kip

Je gasten worden de hele avond culinair verwend met kleine gerechtjes.

• Marokkaanse lamskoteletjes met harissa en munt

We brengen de hapjes en gerechten tot bij je gasten. We wisselen individuele gerechtjes af met

• Chinese steak met Szechuanpeper

sharing gerechten. Deze formule zorgt voor een informele sfeer en interactie, een babbel en

• Japanse tataki van tonijn

een knabbel ...! Maak je geen zorgen, wij zorgen ervoor dat iedereen voldoende gegeten heeft!

• Gegrilde aubergines met Indiase specerijen

Gastronomisch genieten

vanaf 20 personen

In deze formule nemen je gasten plaats aan tafel en serveren wij ons maandmenu volgens de
regels van de kunst. Uiteraard kies je vooraf het aantal gangen, zodat je kan genieten van een
zorgeloos feest.

FEESTFORMULES
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Culinaire BBQ....................................................................................................................... €43
Bij deze module gaan we voor de pure smaak van topproducten!
We vervangen ons klassiek buffet door een side dish bij elk gerecht.
• Tataki van tonijn met quinoa en wasabi

LIVE COOKING
& STREET FOOD

vanaf 75 personen

• Zesrib van ‘Huts Famous Cuts’ met een fris slaatje en steppefrietjes
• Lamskroon met groene asperge, gratin en mosterdsabayon

LIVE COOKING AND STREET FOOD AROUND THE WORLD

• Tarbotfilet met een botersausje en citrus, gegrilde lente-ui
• Gegrilde gamba’s met gegrilde paprika en pasta

Onderstaande concepten worden steeds geserveerd vanuit verschillende foodbars en

Indien je andere wensen heeft of een aantal dingen wil combineren, vraag gerust naar een
aangepaste offerte.

gepresenteerd als afgewerkte gerechtjes. Daarbij voorzien wij een zeer uitgebreide salad bar en
verse frietjes. Je kan deze formules boeken vanaf 75 volwassenen. Uit onderstaande lijst kies je
minimaal 3 buffetten. De prijs vind je verder in deze lijst. Een eventuele meerprijs wordt vermeld
bij het buffet.

Noorse vis & oester (+ €5)
Onze chefs bereiden voor jou een mooi bordje met verschillende soorten gerookte vis en oesters.

Sushi & sashimi (+ €3)
We voorzien een uitgebreid buffet met sushi en sashimi, mooi gepresenteerd op oosterse
bordjes en geserveerd met chopsticks.

Grill
We bereiden een lekker stuk rundsvlees op onze Ofyr vuurschaal. We kiezen hierbij steeds voor
een enctrecôte of zesrib van topkwaliteit. We volgen hierbij de adviezen van onze leverancier.
Het vlees wordt in grote stukken gebakken op de Ofyrvuurschaal en versneden voor de gasten.
We serveren dit met een lekkere kalfsjus of als typisch Italiaanse ‘tagliata’.
Dit is met ruccola, parmezaanschilfers, fleur de sel en een lekkere extra vergin olijfolie.
Wil je hierbij graag extra sauzen serveren, dan kan dat mits een kleine meerprijs.
• Peperroomsaus (+ €1)
• Champignonroomsaus (+ €1)
• Archiduc (+ €1)
• Verse bearnaise (+ €2,5)

BBQ
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Beef BBQ around the world (+ €9)

Vis

Ons vlees wordt al dan niet vooraf op lage temperatuur gegaard en daarna gegrild in grote

Tonijn ‘Teriyaki style’ (+ €3)

stukken op de barbecue of op de Ofyr vuurschaal.

De vis wordt kort aangebakken op de Ofyr en geserveerd met een oosters slaatje & dressing.

Daarna versnijden we dit perfect gebakken vlees voor je gasten.

Een mooi kleurrijk bordje met pure en frisse smaken.

• Braziliaanse picanha
• Filet pur van Belgisch wit-blauw

Zeebaars

• Dry aged entrecôte Oostenrijks Simmental rund

Afhankelijk van het seizoen:

• Tomahawk van Ierse Black Angus

• asperges en crème van doperwt (seizoen)
• crème van butternut, gepekelde groenten, geroosterde amandelen

De gasten kiezen uit volgende afwerking:

Low & slow: ‘Bradley smoker’ finger food

• Tagliata (met fleur de sel, ruccola, parmezaan en olijfolie)
• Chimichurri

• Kippenvleugels met citroen, balsamicoazijn en gember

• Warme sauzen (kalfsjus, champignonroomsaus, pepersaus)

• Moink balls (balletjes van rundsgehakt (moooh) omwikkeld met spek (oink) en gekruid met
pittige barbecuekruiden)

Pastabar

• Spare ribs sweet & spicy

We bereiden 3 soorten verse pasta. Iets anders in gedachten? Vraag er gerust naar!

• Gerookte camembert met jalapeñopepers en pepergelei

• Champignons, broccoli en zalm

Klassiekers uit de oude doos:

• Zuiderse groenten
• Paprika, curry, kip en spek

3 seizoensklassiekers geserveerd als een mini gerechtje en telkens begeleid door een
klassieke aardappelbereiding: Oostends vispannetje, stoofvlees bereid met Westmalle dubbel,

Healthy & vegi in a bowl

vol au vent. Een andere klassieker in gedachte? Vraag er gerust naar!

Gegrilde halloumi

Ambachtelijke pizza uit onze houtoven

• Met quinoa, granaatappel en munt
• Tomatensalade, basilicum en consommé van tomaat, zwarte olijven en croutons van ciabatta
• Burrata

We bereiden ambachtelijke pizza’s rechtstreeks in onze eigen houtoven voor het oog van je
gasten. Uiteraard bereiden we verschillende soorten gekende pizza’s en staan we open voor
verzoekjes.

Burrito bowls

Fix your own Burrito & Taco shell ...

Een nieuwe trend in de Mexicaanse keuken. Het is een gezondere variant van de burrito,
waarbij de tortilla wordt vervangen door extra salade. Dit is niet alleen gezonder, maar ook
lichter dan de traditionele burrito. We maken een veganistische variant met tofu, ééntje met kip
en ééntje met rundsvlees. Deze bereiden we op onze Ofyr vuurschaal.

Wij bereiden voor jou kip en rundsvlees op de Ofyr.
Je stelt je burrito of taco shell zelf samen.
Wij voorzien steeds: guacamole, zure room, ijsbergsla, een salade van tomaat, komkommer en
rode ui, maïssalade, jalapeñopepers.

Scampi fever (+ €2)
We bereiden deze Black Tiger reuze garnaal op verschillende wijzen.
De bereiding gebeurt op onze Ofyr vuurschaal.
• Burger van scampi met komkommersalsa
• Scampi met look & paprika
• Scampi gepaneerd in panko met remoulade
• Scampi in panchetta op een stokje met tomatencompote

LIVE COOKING AND STREET FOOD AROUND THE WORLD
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Oosters
• Thaïwse panaeng curry met varkensvlees
• Indische kip tikka massala met raita masala
• Viëtnamese loempia’s met zoetzure chilisaus (vegi)

Mosselen (seizoen)
We serveren mosselen in kleine mosselpotjes op verschillende wijzen:
Natuur, Thais, lookroom, Ricard en venkel

Chicken around the world
• Agnes Sorelsoep
• Kip tikka massala met basmatirijst

Hot Burger Mania

• Gerookte kippenvleugeltjes met limoen en gember

Bacon/pepper burger

Vongolé

Black Angus burger, Streaky bacon, Sla / tomaat, Pepersaus, Smokey BBQ saus

We bereiden deze heerlijke schelpjes op 2 wijzen:

Cheese burger

• Op z’n Italiaans: pasta alle vongole

Black Angus burger, Cheddar kaas, Sla / Tomaat, Burger relish

• Op z’n Portugees: Amêijoas à Bulhão Pato (met look, witte wijn en koriander)

Classic

Prijzen

Black Angus burger, Gebakken ui, Ketchup / Mayonaise / kruidenketchup

Hieronder geven we de prijzen voor 3, 4, 5 of 6 van bovenstaande buffetten. Indien er bij een
bepaald buffet een supplementsprijs is vermeld, dien je die gewoon op te tellen bij dit bedrag.

Vegi burger
Quinoaburger met rode biet, Ruccola, Zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas, Burger relish

3 buffetten............................................................................................................................................ €38
4 buffetten............................................................................................................................................ €45

Soep o’ clock….

5 buffetten............................................................................................................................................ €52
6 buffetten............................................................................................................................................ €59

Maak een keuze van 3 uit onderstaande soepen. Een andere soep in gedachte?
Vraag er gerust naar.
• Erwtensoep
• Pompoensoep met gember
• Oosterse Noedelsoep
• Minestronesoep
• Venkelsoep met Ricard
• Tomatensoep met balletjes
• Thaise groentensoep met gele curry en kokosmelk
• Spinazie-basilicumsoep
• Aardpeersoep met crumble van gedroogde pancetta
• Franse uiensoep
• Bisque van garnalen
• Bouillabaise (+€2)

LIVE COOKING AND STREET FOOD AROUND THE WORLD
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WALKING DINNER

vanaf 40 personen

WALKING DINNER EN FOOD SHARING

Gerechtjes

Je gasten worden de hele avond culinair verwend met kleine gerechtjes. We brengen de hapjes
en gerechten tot bij je gasten. Individuele gerechtjes worden afgewisseld met tapasschotels die
gedeeld worden. Het is een formule die zorgt voor een heel informele sfeer. Wij zorgen ervoor
dat iedereen voldoende gegeten heeft.

• Gerookte paling met rode biet, groene kruiden en radijs
• Salade met scampi, appel, gedroogde Italiaanse ham en frambozendressing
• Rundscarpaccio op oosterse wijze
• Rundscarpaccio met ruccola, zongedroogde tomaat, parmezaan en pijnboompitjes
• Langzaam gegaard kalfsvlees met foccaccia en huisgemaakte picallilly
• Fish & chips

Je kan uit onderstaande lijst 1 soepje, 6 gerechtjes en 3 tapas kiezen. Je zal zien dat onze
specialiteiten uit bovenstaande buffetten hierin zijn opgenomen. Wij stellen op basis van je
keuze een logisch opgebouwd menu op.

• Zeebaars met crème van butternut, gepekelde groenten, witte wijnsaus, geroosterde
amandelen
• Tonijn ‘teriyaki style’ (+€3)

Basisprijs: ..........................................................................................................................€42,00 pp
Eventuele meerprijzen voor bepaalde gerechten worden hierbij opgeteld.

• Tataki van zalm
• Gelakt langzaam gegaard buikspek met een oosters slaatje van appel, komkommer en chili
• Mexicaanse tortilla met pico de galo, kip en guacamole

Soepen

• Kwartel, bloedworst, witloof en granny smith

• Pompoensoep met gember

• Kalfsentrecôte met crème van pastinaak, beukenzwammen, krielaardappelen, jus

• Filet pur met seizoensgroenten en saus naar keuze (+€2)

• Oosterse noedelsoep

• Thaise groene curry met varkensvlees en basmatirijst

• Venkelsoep met Ricard

• Indische kip tikka massala met raita en naanbrood

• Minestronesoep

• Griekse wok met pitabrood & tzatziki

• Tomatensoep met balletjes

Tapas

• Thaise groentensoep met gele curry en kokosmelk
• Spinazie-basilicumsoep

• Moink balls (balletjes van rundsgehakt (moooh) omwikkeld in spek (oink) en gekruid met

• Aardpeersoep met crumble van gedroogde pancetta

pittige barbecuekruiden)

• Franse uiensoep

• Bruschetta met huisgemaakte pesto, tartaar van tomaten en buffelmozzarella

• Bisque van garnalen

• Kippenvleugels met citroen, balsamicoazijn en gember

• Bouillabaise (+€2)

• Nacho’s met kruidig gehakt, jalapeño’s, cheddar
• Quesadilla met kip, guacamole & tomatensalsa
• Yakitori van kip
• Breydel-, kaas- en garnaalkroketjes
• Bladerdeeghapjes met geitenkaas, appel, honing en spekjes
• Scampi gepaneerd in panko met remoulade
• Viëtnamese loempia’s met zoetzure chilisaus

WALKING DINNER EN FOOD SHARING
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MENU’S

ALL IN FORMULES

vanaf 20 personen

Omdat we steeds rekening willen houden met seizoenen, trends en marktaanbod, werken we
elk seizoen een aangepast menu uit. Vraag er gerust naar via info@decasteleer.be.

Familiefeest / Jubileum / namiddagfeest...................................... €68 pp
We ontvangen je gasten met bubbels en antipasti op tafel.

We voorzien onze menu’s, indien gewenst, ook telkens van aangepaste wijnen.

Als eventuele extra kan je er voor kiezen om een aantal amuses aan te bieden.

3 gangen............................................................................................................................................... €42

We houden hierbij uiteraard rekening met de seizoenen.

De chef selecteert voor je gasten een aantal warme en koude hapjes.

wijnassortiment................................................................................................................................... €20

Laat je verrassen door ons lekker assortiment.

4 gangen............................................................................................................................................... €52

2 warme en 2 koude hapjes...........................................................................................................€10 pp

wijnassortiment................................................................................................................................... €25
5 gangen............................................................................................................................................... €62
wijnassortiment................................................................................................................................... €30

3 warme en 3 koude hapjes...........................................................................................................€14 pp
4 warme en 4 koude hapjes...........................................................................................................€18 pp
Aan tafel serveren we een voorgerechtje waarbij je kan kiezen uit (één keuze per groep):
• Kokkels op oosterse wijze
• Rundscarpaccio
• Langzaam gegaard kalfsvlees met focaccia en huisgemaakte picalilly
• Ceviche van zeebaars
• Noordzeekrab met quinoa en wasabi (+ €2)
• Tataki van tonijn met fris gemarineerde groenten
Daarna volgt een uitgebreid warm buffet met keuze van vier uit onderstaande gerechten:
• Oostends vispannetje
• Varkensgebraad met wokgroenten en kroketten
• Huisgemaakte lasagne
• Pasta met gerookte zalm en spinazie
• Stoofvlees bereid met Westmalle dubbel en frieten
• Vol au vent
• Witloofrolletjes met ham en kaassaus
• Frikadellen met krieken
• Rosbief met prinsessenboontjes en kroketten
• Canneloni met ricotta, spinazie en een pittige tomatensaus
Dessertenbuffet met minidesserten of ijsbuffet
Deze all-in formule bestaat uit een drankenforfait van 5 uur. Cava is hierin inbegrepen.
Wil je dit langer laten duren, geen enkel probleem. Reken €4 per uur per persoon extra.

MENU’S
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Huwelijksfeesten ............................................................................. €90 pp
Met deze formule zorgen wij voor jullie huwelijksfeest vanaf de ontvangst van je gasten.
Deze prijzen zijn geldig vanaf 125 personen. Aankleding van de zaal met bloemstukjes op tafel
en menukaartjes inbegrepen
We ontvangen je gasten met een aperitiefje en antipasti op de tafels. Als eventuele extra kan je
er voor kiezen om een aantal amuses aan te bieden.
De chef selecteert voor je gasten een aantal warme en koude hapjes.
We houden hierbij uiteraard rekening met de seizoenen.
Laat je verrassen door ons lekker assortiment.
2 warme en 2 koude hapjes...........................................................................................................€10 pp
3 warme en 3 koude hapjes...........................................................................................................€14 pp
4 warme en 4 koude hapjes...........................................................................................................€18 pp
Daarna openen we de buffetten. Je hebt hierbij de keuze uit 3 concepten van ‘live cooking &
street food around the world’. De eventuele meerprijzen uit de folder worden bijgeteld bij de
all-in formule. We zorgen daarbij ook voor een uitgebreid saladebuffet en verse frieten.
Als dessert kan je kiezen uit een huwelijkstaart, mini desserts of een ijsbuffet.
Rond middernacht trakteren we je gasten op verse frietjes met mayonaise.
Alle dranken, inclusief bubbels zijn inbegrepen voor een duurtijd van 8 uur.
Onze huis DJ draait voor jullie tot 3u00. Per extra uur betalen jullie nog €50 extra.

HUWELIJKSFEESTEN
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DESSERT
Buffet 1: ijs............................................................................................. €8 pp
• Schepijs (vanille, chocolade, mokka, aardbei, pistache, banaan, straciatella)
• Slagroom
• Aardbeien (seizoen)
• Verse fruitsla
• Chocoladesaus
• Slagroom
• Hoorntjes

Buffet 2: kaas........................................................................................ €9 pp
Uitgebreid kaasbuffet met een assortiment noten, gedroogde vruchten, druiven, verschillende
soorten brood.

Buffet 3: Assortiment minidessertjes.............................................. €9,5 pp
Minstens 8 verschillende minidesserts. Bijvoorbeeld: chocolademousse, panna cotta met
frambozencoulis, tiramisu, tiramisu met aardbeien, verse fruitsalade, rijstpap, fruittaartjes,
bavarois, donuts, mini Berlijnse bollen, roomsoezen, muffins,… Wij voorzien hierbij ook een
snoepbar.

Buffet 4: chocolade.............................................................................. €11 pp

Prijzen dessertbuffet

• Chocoladefontein met aardbeien (seizoen), banaan, druiven, ananas, marshmellows,

Combinatie van meerdere buffetten:

roomsoezen,…
• Chocolademousse wit en bruin

2 buffetten..................................................................................................................................10%

• Chocoladegebakjes

3 buffetten..................................................................................................................................20%

Buffet 5: hedendaagse taarten.......................................................... €10 pp

4 buffetten..................................................................................................................................30%
Ijstaart..................................................................................................................................... €8 pp
Hiervoor werken we samen met Barijs. Een ijstaart met heerlijk vers roomijs. Serveer je hierbij
graag vers fruit, chocoladesaus, en slagroom, dan kan dit mits een meerprijs van €3 pp
Huwelijkstaart....................................................................................................................€8,50 pp
Hiervoor werken we samen met bakkerij Guy Van de Vorst uit Mol.
We brengen je graag rechtstreeks met hem in contact om je wensen te bespreken.

DESSERT
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MIDDERNACHTSNACK
Frietjes met mayonaise ..............................................................................................................€2,80 pp
Assortiment gefrituurde snacks ...............................................................................................€3,50 pp
Mini hamburger ..........................................................................................................................€3,50 pp
Mini pizza .....................................................................................................................................€3,50 pp
Mini croque monsieur met mayo en ketchup .........................................................................€2,80 pp
Kleine vol-au-vent........................................................................................................................€3,00 pp
Nacho’s in de oven met cheddar en gehakt............................................................................€4,00 pp
Luxe assortiment: huisgemaakte vol-au-vent (mini), lenterolletjes met chili, pizza’s (mini),
kaas- en garnaalballetjes, in panko gepaneerde scampi’s met remouladesaus. Deze worden
in schotels op de tafels geplaatst....................................................................................... €8,60 pp

MIDDERNACHTSNACK
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DANSFEEST
Vanaf 75 personen.

Hot Burger Mania €13

Indien je er niet voor kiest om je gasten een uitgebreide maaltijd te bieden, hebben we voor
jou een aantal alternatieven. Deze formules mag je niet zien als een volwaardige maaltijd.
Aanvangstijd voor een feest in deze formule is ten vroegste 20u00.

Bacon/pepper burger
Black Angus burger, Streaky bacon, Sla / tomaat, Pepersaus, Smokey BBQ saus
Cheese burger

Hapjes van de chef

Black Angus burger, Cheddar kaas, Sla / Tomaat, Burger relish

De chef selecteert voor je gasten een aantal warme en koude hapjes. We houden hierbij

Classic

uiteraard rekening met de seizoenen.

Black Angus burger, Gebakken ui, Ketchup / Mayonaise / kruidenketchup

Laat je verrassen door ons lekker assortiment.
2 warme en 2 koude hapjes...........................................................................................................€10 pp
3 warme en 3 koude hapjes...........................................................................................................€14 pp
4 warme en 4 koude hapjes...........................................................................................................€18 pp

Vegi burger
Quinoaburger met rode biet, Ruccola, Zongedroogde tomaat, Parmezaanse kaas, Burger relish

Low & slow: ‘bradley smoker’ finger food €16
• Kippenvleugels met citroen, balsamicoazijn en gember

Pizza uit de houtoven €16
We bereiden pizza’s rechtstreeks in de houtoven voor het oog van je gasten. We voorzien
verschillende pizza’s (vegetarisch, tonijn, ham,…). Uiteraard maken wij met plezier je

• Moink balls (balletjes van rundsgehakt (moooh) omwikkeld met spek (oink) en gekruid met
pittige barbecuekruiden)
• Gerookte camembert met jalapeñopepers en pepergelei

lievelingspizza. Een saladebuffet hierbij zorgt voor een frisse toets.

Soep o’ clock…. €12

Taco fever €15
We bereiden taco’s met kip en rundsvlees en serveren deze met rijst, guacamole, zure room en

Maak een keuze van 2 uit onderstaande soepen. Een andere soep in gedachte? Vraag er gerust

een frisse salade van tomaat en komkommer.

naar?
• Erwtensoep
• Pompoensoep met gember

• Aardpeersoep met crumble van
gedroogde pancetta

• Oosterse Noedelsoep

• Franse uiensoep

• Tomatensoep met balletjes

• Bisque van garnalen

• Thaise groentensoep met gele curry en kokosmelk

• Bouillabaise (+€2)

• Spinazie-basilicumsoep
2 buffetten................................................................................................................................ -20%
3 buffetten................................................................................................................................ -30%
Al deze prijzen zijn à volonté en met een duurtijd van 2 uur.
Indien je in de brochure nog een andere foodbar tegenkomt die je aanspreekt, aarzel dan niet om
een offerte op maat te vragen.

DANSFEEST
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DRANKFORMULES
In een standaard drankenpakket is inbegrepen: huiswijnen, pils, zware bieren, frisdrank, koffie
en thee. Hieronder geven we de prijzen voor verschillende duurtijden, gevolgd door mogelijke
supplementen die je aan een drankpakket kan toevoegen.
3 uur............................................................................................................................................€17,80 pp
4 uur ...........................................................................................................................................€20,80 pp
5 uur ...........................................................................................................................................€23,80 pp
6 uur............................................................................................................................................€26,80 pp
7 uur............................................................................................................................................€29,80 pp
8 uur............................................................................................................................................€32,80 pp
9 uur............................................................................................................................................€35,80 pp
10 uur..........................................................................................................................................€38,80 pp
11 uur..........................................................................................................................................€41,80 pp
12 uur..........................................................................................................................................€44,80 pp
Supplementen: Deze prijzen zijn geldig bovenop de forfait.

Cocktails

Cava.............................................................................................................................................+€5,00 pp

Mojito........................................................................................................................................ €7,00/stuk

Prosecco......................................................................................................................................+€7,00 pp
Champagne..............................................................................................................................+€16,00 pp

Caipirinha.................................................................................................................................. €7,00/stuk
Cosmopolitan........................................................................................................................... €7,00/stuk
Strawberry Daiquiry................................................................................................................ €8,00/stuk
Piña colada............................................................................................................................... €7,00/stuk

EXTRA: Gin-tonic bar
Als leuke aanvulling op je receptie kunnen we zorgen voor een gin-tonic bar. Wij serveren
een aantal gin-tonics volgens de regels van de kunst. We hebben een uitgebreid

Summit Cocktail (cognac, limo, gember en limoen)........................................................... €8,00/stuk
The Sidecar (cognac, cointreau, citroen).............................................................................. €8,00/stuk
Rosé Aperol Spritz.................................................................................................................... €5,00/stuk

assortiment tonics.

Aperol Spritz............................................................................................................................. €5,00/stuk

Formule 1: Bombay, Pink 47, Bombay Saphire, Bulldog, Tanqueray.......................................€8

Margarita.................................................................................................................................. €7,00/stuk

Formule 2: Monkey 47, Spring gin, Mombasa, Buss N°509 pink grapefruit ........................€10

Mocktails

Deze prijzen zijn per stuk en zijn geldig bovenop de forfait.

Ginger Mocktail ....................................................................................................................... €5,00/stuk
Fresh & Fruity........................................................................................................................... €5,00/stuk
Tonic & Elderflower ................................................................................................................. €5,00/stuk

Smaakwaters & huisgemaakte limonades
Je gasten genieten van 3 huisgemaakte limonades of smaakwaters.
3 huisgemaakte limonades of smaakwaters ...........................................................................€3,50 pp

DRANKFORMULES
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DJ

CEREMONIE

Wij werken samen met 4 huisdeejays. Je kan, indien gewenst, vooraf

Naast een mooie verzorging van jouw feest bieden wij ook de gelegenheid om jouw

contact met hen opnemen om je wensen te bespreken.

huwelijksceremonie bij ons te vieren. Dit alles kan in een stijlvolle setting die wij graag voor jou
en jouw gezelschap inrichten.

De prijs tot 3u00 bedraagt €550. Per extra uur betaal je €50.
Deze prijzen zijn exclusief 21% btw.

U heeft de keuze uit twee modules, daarnaast staat het je vrij om ons te vragen naar een
volledig persoonlijke inrichting.

Indien je liever je eigen deejay laat draaien, kan dit.

Classic .................................................................................................... €325

Deze dient wel ingeplugd te worden op onze geluids- en lichtinstallatie.
De prijs hiervoor bedraagt €150, exclusief 21% btw.

• Opstelling stoelen (gelijk aan het aantal aanwezigen) met een middengang. De stoelen
die grenzen aan de middengang worden voorzien van bloemenbuisjes met witte strikken
(standaard 12 stuks). Bloemen kunnen door jou gekozen worden.
• Rode loper 16 meter.
• Twee stoelen vooraan met altaar.
• Één sprekerstafel

Romantic ............................................................................................... €590
• Opstelling stoelen (gelijk aan het aantal aanwezigen) met een middengang met loper
(kleur door jou gekozen) van 16 meter. De stoelen die grenzen aan de middengang worden
voorzien van bloemenbuisjes met witte strikken (gelijk aan het aantal stoelen die grenzen aan
de middengang). Bloemen kunnen door jou gekozen worden.
• Huwelijksboog voorzien van wit linnen en een bloemstuk.
• Huwelijksbank voorzien van kussens en plaid.
• Houten kist die gebruikt kan worden als bijzettafel, met tissuedoos en kandelaars
• Sprekerstafel met bloemstuk.
Als de huwelijksceremonie zich binnen afspeelt kan gebruik gemaakt worden van onze
geluidsinstallatie. Indien de huwelijksceremonie buiten plaatsvindt, dan dienen er extra
afspraken gemaakt te worden over de geluidsinstallatie.

DJ
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KAMERS

KINDEREN
We leggen ook graag onze kleinste gasten extra in de watten, zodat je als ouder onbezorgd kan
feesten. Een tevreden kind is toch altijd een beetje een feest voor de ouders!

Maaltijden
Je kan ervoor kiezen om de kinderen mee te laten aanschuiven aan buffet of bbq.
In dat geval eten de kinderen tot en met 3 jaar gratis en kinderen van 4 tot 12 betalen 50%.
Heb je liever een menu op kindermaat, dan kan dit natuurlijk ook.
Hieronder een aantal suggesties.
Wortelpuree met chipolata............................................................................................................€11 pp
Kipfilet met appelmoes en aardappelpuree................................................................................€11 pp
Curryworst met frietjes.................................................................................................................... €8 pp
Vis in een krokant jasje met aardappelpuree..............................................................................€13 pp
Spaghetti............................................................................................................................................ €9 pp

Drank
Kinderchampagne tijdens de receptie........................................................................................... €4 pp
Drankforfait voor kinderen van 4 tot 12........................................................................................ €9 pp

Wanneer je een feest boekt met deejay, blokkeren wij altijd onze kamers.

Drankforfait voor kinderen van 13 tot 15....................................................................................€16 pp

We beschikken over 6 kamers. Je kan deze huren aan volgende tarieven:

Deze forfait geldt voor de volledige duurtijd van het feest.

5 kamers .................................................................................................................. €109/kamer
1 kamer (junior suite) .................................................................................................. €129
Deze prijzen zijn telkens voor 2 personen, inclusief ontbijt.
Een extra bed, inclusief ontbijt kost €40.
Als je graag nog extra mensen uitnodigt aan het ontbijt, kan dit ook voor €23 pp.
Je kan maximum 18 personen laten logeren in onze kamers.
Wanneer je alle kamers boekt, krijg je een korting van 5%.
Moest je zelf geen kamers willen boeken, vinden wij het altijd leuk moest je de optie van bij ons
te logeren vermelden op je uitnodiging. Mensen kunnen dan rechtstreeks bij ons boeken.

KAMERS
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VOORWAARDEN
Je kan voor een feest een optie nemen van maximum 3 weken. De reservatie van
een feest is definitief na betaling van een voorschot. Het bedrag van dit voorschot
is afhankelijk van de grootte van het feest.
Van elk feest wordt een gedetailleerde bestelbon opgemaakt zodat je en wij 100%
zeker weten wat is afgesproken. Deze wordt zowel door jou als door ons ondertekend.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen van deze brochure vervangen alle vorige
brochures en blijven geldig tot 31 december 2019 onder voorbehoud van onvoorziene stijgingen
van de prijzen voor voedingswaren, dranken en bijkomende taksen van grondstoffen of
belastingen van alle aard.
Wij decoreren zelf de zaal en de tafels met kleine vaasjes en bloemstukken.
Dit is steeds inbegrepen in de menuprijs. Heb je specifieke wensen, dan luisteren wij hier graag
naar. We kunnen de decoratie eventueel hierop afstemmen. Indien je nog bijkomende wensen
heeft voor bloemstukken en decoratie, wordt hier de meerprijs
voor doorgerekend. Dit nemen we mee op in de offerte.
Tot op 3 dagen voor het feest mag het aantal personen aangepast worden.
Bij onvoorziene afwezigheden (ziekte, ongeval,…) wordt enkel het eten in rekening gebracht.
Afwezigen zonder een verwittiging worden gewoon gefactureerd.
Wij helpen je graag met de tafelschikking voor je feest.
We hebben ronde, ovale en rechthoekige tafels.
De prijzen in deze brochure zijn geldig voor groepen vanaf 50 personen.
Voor kleinere groepen werken wij graag een voorstel op maat uit.
Vanaf 50 personen voorzien wij gratis menukaartjes voorzien van een logo,
foto of het thema van je uitnodiging. Gelieve ons dit tijdig door te sturen.
Alle menu’s zijn mogelijk: vegetarisch, glutenvrij, lactosevrij, kindermenu’s,…
Deze moeten wel vooraf doorgegeven worden. Aanpassingen die op de dag zelf
worden gemaakt zullen worden aangerekend.
Feesten op zaterdagen kunnen bij ons pas vanaf 100 personen en met een
volwaardige maaltijd. Dansfeesten vallen hier dus niet onder.

Pastorijstraat 38
2460 Kasterlee

0032 14 72 77 25
info@decasteleer.be

www.decasteleer.be
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