Hof ten As
Brasserie - Seminaries - Feest/vergaderzalen

!

Herenboerderij anno 1362

Seminarie ❖❖❖❖
31,25 € /dag-pp.

❖❖❖❖

(Prijzen excl. BTW)

* Ontvangst met koffie, fruitsap & koffiekoek.
* Water op de vergadertafel.
* Lunch met soep, hoofdschotel & dessert.
(volgens marktaanbod)
* Huiswijn & frisdranken
* Gebruik van overheadprojector & flip chart
* Fax, kopieermachine en micro op aanvraag.
* Wifi internet
* Beamer op aanvraag (50,00 € per dag)
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Centrale ligging, op 5 min. van ✈ Zaventem en alle grote invalswegen.
Enig kader en ruime parking
Perksesteenweg 37 - 1820 Melsbroek - Tel. & fax 02/751.91.91.
hoftenas@skynet.be
www.hoftenas.be

Aanvullende informatie
Voor dit standaardpakket serveren wij de dagsoep,-schotel & dessert
volgens het marktaanbod.
Met de volgende voorstellen kan U een andere keuze maken.
Deze keuze (voor heel het gezelschap dezelfde menu!) vragen wij
5 werkdagen op voorhand, doch voor vegetariërs en mensen die op
dieet staan maken wij graag een uitzondering.
*Namiddagkoffie/break & versnapering +4 ,50 €
(blijft heel de namiddag staan)

*SOEPEN: Bvb. asperge, bloemkool, broccoli, kervel,witloof........
- Komkommerroom met grijze garnaaltjes (+2,25 €)
- Bouillabaisse (+3,75 €)
* VOORGERECHTEN:
- Wildpaté met uienconfituur(+8,25 €)
- Rundscarpaccio met basilicum vinaigrette(+10 €)
- Twee zalmen met bieslookroom(+9,5 €)
- Lauw slaatje met spek & honingazijn (+8,25 €)
- Neptunusbord (gerookt visbord) (+10,25 €)
- Ardeense ham met meloen (+9,25 €)
- Scampi's Hof ten As (+10,75 €)
- Gegrilde zalmfilet met groene kruidensaus(+10,75 €)
- Lot met fijne groenten geparfumeerd met pernod (dagprijs)
- Huwelijk van scampi's & St. Jacobsvruchten (+dagprijs)
- Lauw geitenkaasje met honingazijn (+9 €)
- Artisanaal gerookte zalm(+10,25 €)
- Slaatje met grijze garnalen(+10,25 €)
- Beursje van gerookte zalm met witloof en grijze
garnalen (+12,00)

* HOOFDSCHOTELS:
Steeds geserveerd met aangepaste groenten & aardappelen
- Gentse waterzooi met kipfilet (+2,25 €)
- Gegrilde kalkoenmédaillon met kriekbier (+2,25€)
- Varkenshaasje met pepersaus(+3,75 €)
- Filet mignon met bearnaisesaus(+3,75 €)
- Gestoomde zalmfilet met grijze garnalen(+4,5 €)
- Gebakken zalmfilet op een bedje van spinazie(+3,75 €)
- Waterzooi van vis & zeevruchten(+4,75 €)
- Brabants haasje met witloofroom(+3,75 €)
- Parelhoenfilet met Belgisch witbier(+4,00 €)
- Carrousel van lamsfilet met z'n Portosausje(+5,00 €)
- Varkenshaasje met kampernoelies & spek(+2,75 €)
- Waaier van eenden filet (+4,5 €)
- Gegrilde lamsnootjes met mosterdsaus van Meaux(+5 €)
*DESSERTEN:
- Warm appelgebak met vanille-ijsroom (+1,00 €)
- Huisgemaakte "riz condé" met perzikensaus & slagroom
- Verse fruitsla met slagroom
- Roomijs
- Duo van javanais & chocomousse
- Pannenkoek met appelsiensaus en Grand marnier(+2,50
€)
- Dame blanche met warme chocolade (+1,50 €)
- Soepje van vruchten, Cava & vanilleijsroom (+1,5€)
- Gelegenheidsijs (verjaardag,,jubileum,)(+1,75 €)
Voor heel het gezelschap vragen wij dezelfde menu te nemen, doch
we maken graag een gepaste uitzondering voor vegetariërs
en gasten die op dieet staan.
De huurprijzen van de zalen (niet inbegrepen )
( maandag & zaterdag = sluitingsdag + € 50))
* Boardroom & kleine zaal
195,00 €
* Grote vergaderzaal, (grote zolder) 215,00 €
* Grote zaal
315,00 €
(Prijzen excl. BTW)

Annulatie (enkel schriftelijk) Bij annulatie wordt steeds de huurprijs aangerekend.
Verplaatsen kan in overleg binnen de 3 maanden na de reservatiedatum.
.

