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Feestmenu Sint-Anna
 
Onze jarenlange ervaring staat garant voor een vlekkeloos feest dat tot in de 
puntjes verzorgd wordt door ons gedreven team.

Een feest waaraan jullie gasten graag terugdenken!
Met onze unieke, hedendaagse all-in formule proberen wij in te spelen op al uw 
wensen zodat wij u als klant kunnen tevreden stellen.

Niet overtuigd van deze formule?

Geef gerust jullie persoonlijke input, wij werken graag een ander voorstel uit.

Op die manier bespreken we alles minimum 14 dagen op voorhand zodat u 
rustig kunt toeleven naar deze feestdatum.

Groots in feesten.

Hostellerie Klokhof‘
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Mogelijkheden feestmenu Sint- Anna
APERITIEF, DRANKEN & HAPJES VAN DE CHEF

Wenst u een tikkeltje meer en een uitgebreide receptie  1 uur met 5 hapjes  1u30 met 7 hapjes

Sélection brut «Eccellenza» - Vin mousseux (8,5% vol.) + € 10,00/p.p. + € 15,00/p.p.

Sélection crémant “Eccellenza” - méthode traditionelle + € 19,00/p.p. + € 27,00/p.p.

Sélection champagne Grand Cru Blanc de Blancs « Jean Milan » + € 28,00/p.p. + € 34,00/p.p.

Champagne “Taittinger” Brut Réserve + € 48,00/fles + € 48,00/fles

Liever een Prestige wijn? Gelieve dit bij reservatie door te geven.

Liever een Franse kasteelwijn? Gelieve dit bij reservatie door te geven.

Witte wijn (suppl. € 5,00 /pers)
Château Grand Jean, Bordeaux (Frankrijk) 
Edmont de la Fontaine, Chardonnay, Grand Premier Cru (Luxemburg)
Pinot Blanc, AOP les vignerons de la Moselle (Luxemburg)

Rode wijn (suppl. € 5,00 /pers)
Château Glanet, Bordeaux Supérieur, Fût de chêne (Frankrijk)
Bodegas Luzon, Las Hermanas, Autor Red (Spanje)
Aguaribay, Malbec, Baron Edmond Rotschild (Argentinië)
Château Edmond de la Fontaine, Pinot Noir, Reserve Barrique (Luxemburg)

Witte wijn
Saint Véran, Joseph Drouchin, Bourgogne (suppl. € 24,00/fles) 
La Pierrelée, La Chablisienne, Chablis (suppl. € 24,00/fles)
Château Tour Leognan, Pessac (suppl. € 29,00/fles)
Les Adelins, Pouilly Fumé, Loire (suppl. € 29,00/fles)

Rode wijn
Château Caronne Sainte Gemme, Haut Médot (suppl. € 29,00/fles) 
Château de la Commanderie, Lalande-de-Pomerol (suppl. € 29,00/fles)
Zédé de Labégorce, Margaux (suppl. € 34,00/fles)
Château Croque Michotte, Saint Emilion Grand Cru (suppl. € 34,00/fles)

Alle andere dranken zijn inbegrepen vanaf het aperitief tot aan de koffie of de gekozen formule zoals :

Door onze huissommelier geselecteerde witte en rode wijnen, Stella, Hoegaarden, kriek Belle-Vue,  
Leffe blond/bruin, Tripel Karmeliet, waters en softdrinks, Grootmoeders koffie en theeselectie van het huis. 
Op eenvoudig verzoek ook alcoholvrije bubbels, wijnen en bier. 

Onze huissommelier selecteerde telkens kwalitatieve passende wijnen,
indien u toch een upgrade wenst vindt u onze alternatieven hieronder:

Bij bovenstaande receptieformules worden steeds ook volgende dranken voorzien: 
Brut ‹Eccellenza - appelsiensap - mocktail

Aperitief aan tafel vergezeld van 3 seizoensamuses van de chef
Glaasje brut ‘Eccellenza’  met bijserveringappelsiensap – mocktail
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KOUD VOORGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap)

• Vitello tonnato “classic style” – crème ansjovis – zwarte olijf – zoetzure tomaat - focaccia
• Tataki van tonijn – gemarineerde rammenas – edamame – wakame
• Handgesneden rundstartaar – schuim pickles – stroaardappel
• Gravlax van Noorse zalm – dilleroom – gemarineerde komkommer – mimosa van ei
• Tartaar van Sint-Jakobsvruchten – komkommersalade – krokante toast     (+ € 3,00 p.p.)
• ½ lauwe verse kreeft (650 gr) – beukenzwam – pastaparels – kruidenslaatje    (+ € 10,50 p.p.)
• Salade van quinoa & bulgur – knolselder zoutkorst – gemarineerde shiitake

WARM VOORGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap)

• Catch of the day – peulvruchten – aardappelmousseline – jus groene kruiden
• Tongfilet – Comté – gelakt buikspek – snijbonen – crème erwtjes
• Gegrilde gamba’s – fregolapasta – Thaise curry – wokgroenten
• Ravioli van kreeft – bouillon schaaldieren – fijne groenten – grijze garnalen     (+ € 4,00 p.p.)
• Kalfszwezeriken – krokant gebakken – ragout van paddenstoelen – saus mosterd & dragon   (+ € 6,00 p.p.)
• ½ verse kreeft (650 gr) – ovengebakken – verse groene kruidenboter – kruidenslaatje   (+ € 10,50 p.p.)
• Toast champignon met groene kruiden
• Seizoenssuggestie van de chef

HOOFDGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap, er is bijservering voorzien)

• Filet Mignon van rund ‘Wit-Blauw‘ – zalf van truffel – seizoensgroenten – rode wijnsaus
• Traaggegaard melkkalf – gegrilde groenten – kaviaar aubergine – Bordelaise
• Kabeljauw ‘royale’ – kreeftenroomsaus – grijze garnalen – seizoensgroenten – kruidenolie
• Botermalse maïskip – crème van butternut – jardinière groenten – “fine champagne”
• Pluma “Iberico” varken – ovengroenten – zilveruitjes – frisse mosterdsaus     (+ € 2,50 p.p.)
• Filet pur van rund – Rossini style – Wellington van eendenlever – frisse dragonjus    (+ € 4,50 p.p.)
• Pasta “rigate” – truffelroom – rucola – parmezaanschilfers

TUSSENGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap)

• Feestelijke verrine door onze chef bereid volgens seizoensaanbod
• Pomme Moscovite – geprakte ratte aardappel uit Touquet – kaviaar Heritage ‘foudroyante’ – 10gr/pp (+ € 15,00 p.p.)
• Risotto – boschampignons – parmezaan – vers geschaafde truffel (+ € 15,00 p.p.)

Te kiezen aardappelgarnituur : 
Gratin aardappelen – gepofte krielaardappelen – aardappelkroketten

DESSERT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap)

• “Grande pièce montée” – luchtige vanillebiscuit met Marasquin – vulling te kiezen
• Zabaglione all’ Amaretto – versgeklopt – seizoensfruit – vanilleroomijs
• Zoetigheid van Belgische chocolade – passievrucht – gezouten caramel
• Feestijstaart aangepast aan de gelegenheid – smaak naar keuze      (+ € 2,50/p.p.) 

Garnituur: rode vruchten coulis, chocoladesaus en half opgeklopte slagroom
• Tarte tatin “Klokhof style” – vers gedraaid vanilleroomijs – gekarameliseerd krokant appelbladerdeeg  (+ € 3,50/p.p.)
• Creatie van rode vruchten – witte chocolade – bouillon rode bessen – yoghurtijs    (+ € 4,50/p.p.)
• Feestelijk nagerechtenbuffet Klokhof (vanaf 80 pers.)       (+ € 12,00/p.p.)
• Seizoensdessert van de chef    

GROOTMOEDERS KOFFIE OF THEESELECTIE VAN HET HUIS 
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ALLERGENEN OF VEGETARISCH 
Allergieën, vegetarisch, lactose of glutenintolerant? Welkom, maar geef zeker vooraf een seintje.  
De dag zelf kunnen we helaas niet meer ingrijpen.

U verwent uw gasten met een receptie van 1 uur en 4 seizoensamuses van de chef

Walking dinner gerechtjes “Chefs selectie”

Brut ‘Eccellenza’ - appelsiensap
(Of verkiest u een andere aperitiefformule)

Na het aperitief met 4 amuses genieten uw gasten rechtstaand van volgende walking dinner gerechtjes
“Chefs selectie” dit vergezeld van een glaasje geselecteerde wijn :

• Gegrilde gamba – fregola pasta – Thaise curry - wokgroenten
• Handgesneden rundstartaar – schuim pickles – stroaardappel
• Ravioli van kreeft – fijne groenten – jus schaaldieren
• Zeebaars – risotto – tuinbonen – boschampignons – kruidenolie – Parmezaan

Ter vervanging van: aperitief aan tafel met 3 hapjes en het voorgerecht.
WALK & DINE   + € 26,00/P.P.

De samenstelling van bovenstaande gerechtjes kunnen wijzigen naargelang het seizoen- en marktaanbod in samenspraak.
Vervolgens gaan uw gasten aan tafel en serveren wij de smaakvolle feestelijke verrine, gevolgd door hoofd- en nagerecht.

Iets langer vieren dan de voorziene tijdsduur
Na de voorziene tijdsduur worden de dranken gerekend aan kaartprijzen en het Eccellenza personeel voor 
bediening van de dranken aan 40,00 € /begonnen uur/kelner.

Voor de muzikale omlijsting kiest u een eigen dj of onze ervaren huisdj inclusief klank en lichtinstallatie.
Vraag onze voorwaarden. Bij feesten met dans ondersteunen we dit met ons feestpakket. Vraag naar meer info.

Om u elke dag enthousiast te kunnen ontvangen vragen wij u vriendelijk om ’s middags af te ronden om 17h 
en s’avonds om 02u30, tenzij anders besproken.

Ontdek ons inhouse hotel
Gasten kunnen overnachten in het inhouse hotel van Klokhof Kortrijk! Het hotel biedt 10 kamers, uitgerust 
met het nodige comfort, geschikt voor korte of langere verblijven. Vraag vrijblijvend meer informatie.
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KINDERMENU

Kinderchampagne met chips
Kinderaperitief

Dessert naar keuze

Hoofdgerecht naar keuze

Kinderijsje
met zoete surprice

Malse kipfilet
Appelmoes
Verse frietjes
Tomaatjes

Dessertbuffet
(+ € 5,00/p.p.)

Streetfood
Kipnuggets
Fischstick
Homemade frikandel
Verse frietjes
Tomaatjes

Gebakken baby zeetong
Appelmoes
Verse frietjes
Tomaatjes

Kindersteak
Appelmoes
Verse frietjes
Tomaatjes

of

of of of

Maak één keuze per gerechtengroep voor alle kinderen. (Zie bestelbon)

Voorgerecht naar keuze
Tomatensoep
met balletjes

Kaaskroketje
met fris slaatje

Huisgerookte zalm
met mimosa van ei

Garnaalkroketje
met fris slaatjeof of

of(+ € 2,00/p.p.) (+ € 2,00/p.p.)

Tarieven “Feestmenu” VOLWASSENEN (Maak één keuze per gerechtengroep - vanaf 15 volwassen personen)

Restaurant Privézaal**

Feestmenu met 1 voorgerecht (koud OF  warm)  Aperitief + 3 hapjes aan tafel € 78,00/p.p.* € 78,00/p.p.*

Feestmenu met 2 voorgerechten ( koud EN warm) Aperitief + 3 hapjes aan tafel € 88,00/p.p.* € 88,00/p.p.*

Drankenforfait voor een duurtijd van 2 uur (vanaf 30 pers.) NVT + € 12,00/p.p.*

Drankenforfait voor een duurtijd van 3 uur ( vanaf 30 pers.) NVT + € 14,00/p.p.*

Drankenforfait voor een duurtijd van 4 uur (vanaf 30 pers.) NVT + € 16,00/p.p.*

Tarieven “Feestmenu” KIDS 
0 tot en met 2 jaar Gratis

3 tot en met 6 jaar € 25,00/p.p.

7 tot en met 13 jaar € 35,00/p.p.

Kinderreceptie 1u (Kinderchampagne, chips en 2 kinderhapjes) + € 5,00/p.p.

Kinderreceptie 1,5u (Kinderchampagne, chips en 3 kinderhapjes) + € 7,50/p.p.

Jongerenreceptie 1u (Kinderaperitief en hapjes van de volwassenen) + € 7,50/p.p.

Jongerenreceptie 1,5u (frisdranken en hapjes van de volwassenen) + € 13,50/p.p.

* In bovenstaande prijzen van deze formule zijn de dranken inbegrepen tot aan de koffie.
** Privézaal mogelijk vanaf 25 volwassenen personen (Bij minder aantal personen wordt er € 250,00 zaalhuur aangerekent).
Vanaf 14 jaar gelden dezelfde tarieven als de volwassenen
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Feest op: ....................................................................   Datum:.................. /................ /................. Startuur: ........................

Aantal volwassen personen (vanaf 14 jaar):   ........................................................................................................................................

Aantal kinderen:   ...................(0 -2 jaar gratis)........................(3 - 6 jaar € 25,00).......................(7 - 13 jaar € 35,00)

Feestgelegenheid :   ............................................................................................................................................................................................

Wenst graag een factuur.

BTW:......................................................................................

Factuuradres:..................................................................

..................................................................................................

Reservatiegegevens

Naam:.............................................................................

Adres:..............................................................................

Postcode/Stad:................................................

Telefoon:........................................................................

Email:......................................................................................

Contactpersoon:..............................................................

Geboortedatum:..............................................................

Praktische informatie

- Definitief aantal 14 dagen vooraf te bevestigen.
- Last minute wijzigingen kunnen tot 14 dagen vooraf schriftelijk of per mail doorgeven worden.
- Eventuele tafelschikking 14 dagen vooraf mee te delen.
- Betalingsvoorwaarden:
   Een voorschot van € 25,00/p.p. bij reservatie via bancontact, cash ter plaatse of via overschrijving. (1 per reservatie)
   Klokhof NV - BE 13 4600 3138 9139 met vermelding: naam + datum feest + telefoonnummer
   Saldo één week vooraf of op dag van feest 
- Algemene verkoopsvoorwaarden “Eccellenza” zijn van toepassing.  
  www.klokhof.be/algemene-voorwaarden/

BESTELBON
In te vullen vanaf 15 personen.

Keuze “Feestmenu” VOLWASSENEN (Maak één keuze per gerechtengroep - vanaf 15 volwassen personen)

TAFELSCHIKKING
• Gewenste tafelschikking 14 dagen voordien telefonisch of via mail doorgeven zodat we de zaalopstelling kunnen 

klaarzetten voor een vlot verloop.

Restaurant Privézaal**

Feestmenu met 1 voorgerecht (koud OF  warm)  Aperitief + 3 hapjes aan tafel € 78,00/p.p.* € 78,00/p.p.*

Feestmenu met 2 voorgerechten ( koud EN warm) Aperitief + 3 hapjes aan tafel € 88,00/p.p.* € 88,00/p.p.*

Drankenforfait voor een duurtijd van 2 uur (vanaf 30 pers.) NVT + € 12,00/p.p.*

Drankenforfait voor een duurtijd van 3 uur ( vanaf 30 pers.) NVT + € 14,00/p.p.*

Drankenforfait voor een duurtijd van 4 uur (vanaf 30 pers.) NVT + € 16,00/p.p.*

**Zaalhuur € 250,00 bij minder dan 25 personen bij het gebruik van een privézaal.
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WENST U EEN UPGRADE VAN APERITIEF AAN TAFEL NAAR RECEPTIE          ja/nee
Welke?

.........................................................................................................................................  +............euro/p.p

WENST U EEN UPGRADE NAAR PRESTIGE OF KASTEELWIJNEN            ja/nee
Welke?

.........................................................................................................................................  +............euro/p.p.

.........................................................................................................................................  +............euro/p.p.

TUSSENGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap)

 Feestelijke verrine door onze chef bereid volgens seizoensaanbod
 Pomme Moscovite – geprakte ratte aardappel – kaviaar heritage ‘foudroyante’    (suppl. + € 15,00 p.p.)

 Risotto – boschampignons – parmezaan - vers geschaafde truffel     (suppl. + € 15,00 p.p.)

KOUD VOORGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap)

 Vitello tonnato “classic style” – crème ansjovis – zwarte olijf – zoetzure tomaat - focaccia
 Tataki van tonijn – gemarineerde rammenas – edamame – wakame
 Handgesneden rundstartaar – schuim pickles – stroaardappel
 Gravlax van Noorse zalm – dilleroom – gemarineerde komkommer – mimosa van ei
 Tartaar van Sint-Jakobsvruchten – komkommersalade – krokante toast    (suppl.+ € 3,00 p.p.)

 ½ lauwe verse kreeft (650 gr) – beukenzwam – pastaparels – kruidenslaatje   (suppl. + € 10,50 p.p.)

 Salade van quinoa & bulgur – knolselder zoutkorst – gemarineerde shiitake

WARM VOORGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap)

 Catch of the day – peulvruchten – aardappelmousseline – jus groene kruiden
 Tongfilet – Comté – gelakt buikspek – snijbonen – crème erwtjes
 Gegrilde gamba’s – fregolapasta – Thaise curry – wokgroenten
 Ravioli van kreeft – bouillon schaaldieren – fijne groenten – grijze garnalen   (suppl. + € 4,00 p.p.)

 Kalfszwezeriken –  gebakken – ragout van paddenstoelen – saus mosterd & dragon   (suppl. + € 6,00 p.p.)

 ½ verse kreeft (650 gr) – ovengebakken – verse groene kruidenboter – kruidenslaatje  (suppl. + € 10,50 p.p.)

 Toast champignon met groene kruiden
 Seizoenssuggestie van de chef
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AARDAPPELKEUZE: ..............................................................................................................................................................

HOOFDGERECHT (maak uit onderstaande één keuze per gezelschap, er is bijservering voorzien)

 Filet mignon van rund ‘Wit-Blauw‘ – zalf van truffel – seizoensgroenten – rode wijnsaus
 Traaggegaard melkkalf – gegrilde groenten – caviar aubergine – Bordelaise
 Kabeljauw ‘royale’ – kreeftenroomsaus – grijze garnalen – seizoensgroenten – kruidenolie
 Botermalse maïskip – crème van butternut – jardinière groenten – “fine champagne”
 Pluma “Iberico” varken – ovengroenten – zilveruitjes – frisse mosterdsaus   (suppl. + € 2,50 p.p.)

 Filet pur van rund – Rossini style – Wellington van eendenlever – frisse dragonjus  (suppl. + € 4,50 p.p.)

 Pasta “rigate” – truffelroom – rucola – parmezaanschilfers

WALK & DINE (ter vervanging van koud en warm voorgerecht + € 26/p.p. voor 4 minigerechtjes naar keuze)

DESSERT (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

 “Grand pièce montée” – luchtige vanillebiscuit met Marasquin – vulling te kiezen
 Zabaglione di Amaretto – versgeklopt – seizoensfruit – vanilleroomijs
 Zoetigheid van Belgische chocolade – passievrucht – gezouten karamel
 Feestijstaart aangepast aan de gelegenheid – smaak naar keuze     (suppl. + € 2,50 p.p.)

 Garnituren : rode vruchten coulis, chocoladesaus en half opgeklopte slagroom
 Tarte tatin “Klokhof style” – vers vanilleroomijs – gekaramelliseerd bladerdeeg   (suppl. + € 3,50 p.p.)

 Creatie van rode vruchten - witte chocolade-bouillon rode bessen - yoghurtijs   (suppl. + € 4,50 p.p.)

 Feestelijk nagerechtenbuffet Klokhof        (suppl. + € 8,00 p.p.)

 Seizoenssuggestie van de chef

KINDERRECEPTIE (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

 Kinderreceptie 1u (Kinderchampagne, chips en 2 kinderhapjes)     (suppl. + € 5,00 p.p.)

 Kinderreceptie 1,5u (Kinderchampagne, chips en 3 kinderhapjes)     (suppl. + € 7,50 p.p.)

 Jongerenreceptie 1u (Kinderaperitief en hapjes van de volwassenen)    (suppl. + € 7,50 p.p.)

 Jongerenreceptie 1,5u (frisdranken en hapjes van de volwassenen)    (suppl. + € 13,50 p.p.)

VOORGERECHT KINDEREN (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

 Zachte tomatensoep met balletjes
 Kaaskroket met slaatje
 Garnalenkroket met slaatje          (suppl. + € 2,00 p.p.) 
 Huisgerookte zalm met mimosa van ei        (suppl. + € 2,00 p.p.)
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HOOFDGERECHT KINDEREN (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

 Malse kipfilet – appelmoes – frietjes – tomaatjes 
 Streedfood - kipnuggets - fischsteak - frikandel – appelmoes – frietjes – tomaatjes 
 Kinder rundsteak – appelmoes – frietjes – tomaatjes
 Gebakken baby zeetong (gefileerd) – frietjes – tomaatjes

DESSERT KINDEREN (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

 Kinderijsje met zoete surprise
 Dessertbuffet           (suppl. + € 5,00 p.p.)

MUZIKALE OMLIJSTING                       Eigen dj             Huisdj

Voor akkoord   
Handtekening + naam + datum.


