WINTERCHALET

GROEPSPAKKETTEN

GROEPSPAKKET 1
Lazy cosy breakfast
Gezellig

ontbijten

op

locatie

zonder

vroeg

opstaan?

Kom

dan

genieten

van

ons

uitgebreid

ontbijtbuffet geserveerd in onze winterchalet. Het ontbijt groepsarrangement is beschikbaar
vanaf 25 personen.

Menukaart

Ontvangst met glaasje cava

Diverse broodsoorten met o.a.
Mini sandwiches – mini bruine en witte pistolets
Mini chocoladebroodje – mini croissants met vulling

Speciale broodsoorten – bagels met kruidenkaas & gerookte zalm – bagels met Italiaanse ham

Vers fruit- yoghurt met granola

Smoothies – vers fruitsap – havermelk

Flammkuchen – warm worstenbrood – broodpudding

Verschillende soorten quiche en mini croques

Gentse kop met mosterd – Italiaanse salami – gekookt spek

Ham & kaassoorten

Koffie / thee à volonte

Prijs: €26.00 p.p.
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GROEPSPAKKET 2
BBQ formule
Het BBQ seizoen is nog niet afgelopen! De winterse BBQ rond onze Jardin grill zal u warm
verwelkomen. Het BBQ groepsarrangement is beschikbaar vanaf 25 personen en kan binnen de
standaard openingsuren geboekt worden. Graag alleen met uw groep in onze winterchalet? De
prijzen en data kan u vinden op de laatste pagina.

Menukaart

Uitgebreid brood & saladebuffet

Winterse erwtensoep met Hollandse rookworst, spekjes en croutons

Gegrilde gamba’s met kruidenboter

Gebakken zalmfilet met teriyaki saus

Gemarineerde lamsracks – merguez worstjes – kipbrochette met limoen

Picanha van rund

Extra warme gerechten geserveerd in buffetvorm met oa. truffelgratin – gegrilde warme tomaat –
aardappelwedges met Jardin saus – diverse warme groenten

Keuze uit diverse warme sauzen

Prijs: €42.50 p.p.
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GROEPSPAKKET 3 & 4
Jardin High Beer
De Jardin High Beer formule combineert bieren uit de omgeving met bijpassende gerechten.
Onze High Beer bestaat uit 4 rondes, u krijgt bij elke ronde uitleg over het geschonken bier door
één

van

onze

enthousiaste

medewerkers.

Het

Jardin

High

Beer

groepsarrangement

is

beschikbaar vanaf 25 personen en kan binnen de standaard openingsuren geboekt worden. Graag
alleen met uw groep in onze winterchalet? De prijzen en data kan u vinden op de laatste pagina.

Jardin High Wine
De Jardin High Wine formule combineert verschillende wijnen met bijpassende gerechten. Onze
High Wine bestaat uit 4 rondes, u krijgt bij elke ronde uitleg over de geschonken wijn door één
van onze enthousiaste medewerkers. Het Jardin High Wine groepsarrangement is beschikbaar
vanaf 25 personen en kan binnen de standaard openingsuren geboekt worden. Graag alleen met
uw groep in onze winterchalet? De prijzen en data kan u vinden op de laatste pagina.

Menukaart

Ostdonk Tripel OF Los Vascos Sauvignon Blanc
Flammkuchen – spek – ui – zure room

Jack’s IPA OF Los Vascos Chardonnay
Nacho’s – kaasdip – guacamole
tomaat – cheddar – zure room

Troubadour OF Aruma Malbec
Klein stoofpotje van varkenswangetje witloofslaatje met appel en noten

Papitou (honingbeer) OF Porto Late Bottle Vintage Barros
Cheesecake peer caramel

Prijs bieren: €35.00 p.p.
Prijs wijnen: €39.00 p.p.
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GROEPSPAKKET 5
Jardin High tea
Bij de Jardin High Tea is er een uitgebreide keuze van verse theesoorten in combinatie met lekkere
hapjes.

Het Jardin High Tea groepsarrangement is beschikbaar vanaf 25 personen en kan binnen de

standaard openingsuren geboekt worden. Graag alleen met uw groep in onze winterchalet? De prijzen
en data kan u vinden op de laatste pagina.

Menukaart

Ontvangst met glas bubbels
Geserveerd op een étagère

Trammazines en 2 mini sandwiches met beleg
(krabsla , ham – kaas & gerookte zalm)

Scones met confituur van frambozen en slagroom

Chocolademousse met crumble van frambozen

Assortiment gourmandises (mini gebakjes) Macarons
Crème brûlée

Hartige snack
(mini quiche met zongedroogde tomaat en feta)

Selectie “De Plantage” verse theesoorten gedurende de high tea

Prijs: €22.50 p.p.
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GROEPSPAKKET 6
Arrangementen keuzemenu
Voor ons arrangementen keuzemenu heeft u de keuze uit twee hoofdgerechten. Het arrangementen
keuzemenu

is

beschikbaar

vanaf

25

personen

en

kan

binnen

de

standaard

openingsuren

geboekt

worden. Graag alleen met uw groep in onze winterchalet? De prijzen en data kan u vinden op de laatste
pagina.

Menukaart

Winterse erwtensoep - met Hollandse rookworst spekjes en croutons

Stoofpotje van varkenswagentjes bereid met troubadour bier | witloofslaatje met appel en noten |
frieten
of
Scampi's in lookboter | verse kruiden | tomaat | gegrild foccaciabrood of frieten

Crème brûlée met Grand Marnier & gekonfijte sinaasappel

Prijs: €39.00 p.p.
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De Winterchalet exclusief voor u alleen
Wilt u graag onze winterchalet volledig voor uw groep alleen?
We bieden de mogelijkheid om in alle rust met uw groep alleen in onze winterchalet te
genieten van onze arrangementen.

Dit kan van maandag tot en met donderdag.
Vrijdag, zaterdag en zondag is op aanvraag.

Er zijn verschillende prijzen voor groepen kleiner en groter dan 50 personen.
Hiervoor kan u contact opnemen met ons sales team.

Reseveren en meer informatie opvragen kan via sales@hotelbeveren.be

Mogelijk bij alle arrangementen:
Superior drankenarrangement (€ 19,50/persoon) 2uur of tijdens de maaltijd
Witte huiswijn | Rode huiswijn | water of soft | Stella en frisdranken naar keuze.

Deluxe drankenarrangement (€24.50/persoon) 2uur of tijdens de maaltijd
idem vasco wijnen | sterke bieren

Aperitief op aanvraag

