
RESERVATIES
&

GROEPSFORMULES



Maandag & Dinsdag
Geopend voor evenementen

 
Woensdag

vanaf 13u00 - 23u00
 

Donderdag 
vanaf 17u - 23u00

 
Vrijdag 

vanaf 17u - 23u00
 

Zaterdag 
vanaf 10u (Lazy & Cosy breakfast) 

Sharing menukaart hele dag beschikbaar
Vanaf 17u grill geopend

 
Zondag

vanaf 10u (Lazy & Cosy breakfast) 
Sharing menukaart hele dag beschikbaar

Vanaf 13u grill geopend
 

OPENINGSUREN
Jardin restaurant



Groepen van 15 tot 25 personen
Is uw groep met meer dan 15 personen?

 Dan kan u kiezen uit 4 keuzes per gang van onze à la carte menukaart
beschikbaar in het restaurant of online te bekijken op onze website

jardinbeveren.be. 
 

RESERVATIES
Tijdens de openingsuren

Wenst u uw evenement te organiseren tijdens de standaard
openingsuren van het Jardin restaurant? Dit is zeker mogelijk!

 
 Afhankelijk van de grootte van uw groep hebben we verschillende

formules beschikbaar. Ontdek de formule die voor u van toepassing is.
 

Is uw groep met minder dan 15 personen?
 Dan kan u kiezen uit onze à la carte menukaart beschikbaar in het
restaurant of online te bekijken op onze website jardinbeveren.be

 

Groepen tot 15 personen

Groepen vanaf 25 personen
Voor groepen vanaf 25 personen voorzien we een vaste Jardin formule

waaruit u kan kiezen. We lichten deze formules toe op de volgende
pagina.

 

jardinbeveren.be



DRANKEN & APERO
FORMULES

Receptie
Cava en fruitsap worden gedurende 1u à volonté geschonken. 

Op verzoek kunnen wij ook huiswijnen, tapbieren en andere
frisdranken aanbieden.

 

€16.00 
p.p

Receptie met 3 hapjes
Cava en fruitsap worden gedurende 1u à volonté geschonken. 

Op verzoek kunnen wij ook huiswijnen, tapbieren en andere frisdranken
aanbieden.

 

€21.00 
p.p

Superior 
drankenarrangement

Cava
Les Roches Saintes I Pays d’Oc I Chardonnay - Viognier 

Les Roches Saintes I Pays d’Oc I Merlot - Syrah 
Stella Artois

Water
Frisdranken naar keuze

 

€20.50 
p.p

Deluxe
drankenarrangement

Cava
Los Vascos I Casablanca Valley I Sauvignon Blanc 

Aruma I Mendoza I Malbec
Water

(Sterke) bieren en frisdranken naar keuze
 
 

€25.50 
p.p

Upgrade mogelijk bij elk dranken arrangement: €8,50 per serve 
van gin tonic / cocktail of mocktail.

 
Upgrade mogelijk zonder dranken arrangement: €11,00 per serve 

van gin tonic / cocktail of mocktail.
 



GROEPSFORMULES
Vanaf 25 personen

Sharing aperohapjes
Flatbread met baba ganoush 

Jamon Di Mangalica
Garnaalkroketjes

Calamares

€12.00 
p.p

Sharing starters
Deze formule is geschikt om als voorgerecht aan te bieden. U heeft de

keuze uit onderstaande gerechten. Het is een sharing concept aan tafel.
Een hoofdgerecht en dessert kan van de à la carte menukaart gekozen

worden (1 gerechtkeuze per groep excl. vegetarisch en allergieën.)
 

Vitello tonnato
Gamba's

Naanbrood met mozzarella
Breydelhamkroketjes

Calamares

€15.80 
p.p

Jardin menukeuze
U kan zelf een menu uit onze à la carte kaart samenstellen met hierin
een sharing gerecht - voorgerecht - hoofdgerecht - dessert. Hiervoor

zijn onze à la carte prijzen van toepassing.



GROEPSFORMULES
Vanaf 25 personen

Jardin late breakfast
Gezellig ontbijten op locatie zonder vroeg opstaan?

 Kom dan genieten van ons uitgebreid ontbijtbuffet. 
 

Ontvangst met glas cava
Diverse broodsoorten met o.a. mini sandwiches

 Mini bruine en witte pistolets
Koffiekoek met appel

Chocolade donut
Speciale broodsoorten

Wrap met kruidenkaas, zalm en sla
Yoghurt bowl

Smoothies
Vers fruitsap

Poffertjes met bloemsuiker
 Tomaat mozzarella & Gandaham met meloen

Boules de berlines 
Panini met ham en kaas

Italiaanse salami 
Lente salade

Haringsalade en aardappelsalade
Ham & jonge kaas
Zomerse quiche

Koffie / thee à volonté
 

Volwassenen
€26.00 p.p

 
Kinderen

€13.00 p.p
 

De inhoud van het Jardin late breakfast is seizoensgebonden. 
In het najaar voegen we winterse specialiteiten toe aan het ontbijt.

 



 
 

Saladbar volgens seizoen met brood en dips
***

Ham met meloen
Burrata met pesto en jus van gebrande tomaat

Vitello Tonnato
***

Ribbekes
Kipfilet

Picanha
Gamba
Tonijn

Côte à l'os 
***

Gepofte aardappel met kruidenboter
Wedges

Gegrilde groentenspies
***

Dessertenbuffet
 

GROEPSFORMULES
Vanaf 25 personen

Jardin BBQ Deluxe Volwassenen
€56.70 p.p

 
Kinderen
€21.50 p.p

 

Jardin BBQ 
 

Saladbar volgens seizoen met brood en dips
***

Ham met meloen
Burrata met pesto en jus van gebrande tomaat

***
Ribbekes

Kipfilet
Picanha
Gamba

Zalmfilet
***

Gepofte aardappel met kruidenboter
Wedges

Gegrilde groentenspies
***

Dessertenbuffet

Volwassenen 
€46.70 p.p

 
Kinderen 
€21.50 p.p

 



GROEPSFORMULES
Vanaf 25 personen

Jardin BBQ vegetarisch
Ben u vegetarisch maar wil u toch genieten van al het lekker 

dat onze grill te bieden heeft? 
Dan serveren wij u graag onze vegetarische opties.

 
Saladbar volgens seizoen met brood en dips

***
Burrata met pesto en jus van gebrande tomaat

Caesar salade met gegrilde kip van de vegetarische slager
***

Gepofte aardappel met kruidenboter
Wedges

Gegrilde bloemkool met Medina kruiden
***

Dessertenbuffet

Volwassenen 
€44.70 p.p

 
Kinderen 
€21.50 p.p

 



JARDIN EXCLUSIEF
Jardin voor uw groep alleen

Indien u ons Jardin restaurant exclusief voor uw groep wenst te
boeken op bovenstaande dagen dan vragen wij u een 

minimale besteding van 3000 euro 
of zaalhuur van 490 euro te betalen.

Voorwaarden privé te boeken
Maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 

Indien u ons Jardin restaurant exclusief voor uw groep wenst te
boeken op bovenstaande dagen dan vragen wij  u een 

minimale besteding van 8000 euro bij een avond evenement te doen. 
 

Wenst u een evenement in de namiddag heeft dat afloopt om 17uur?
Dan kunnen we dit voorzien mits beschikbaarheid.

Voorwaarden privé te boeken
Vrijdag - zaterdag - zondag

Wanneer uw evenement binnen plaatsvindt zal ons restaurant buiten
nog toegankelijk zijn voor het publiek. Verder is Jardin ook mogelijks

geopend tot een half uur voor het evenement en direct na het
evenement terug toegankelijk voor het publiek. 


