Feestruimtes
Eetcafé Hoeve Ter Kerst is dé geknipte locatie voor al jouw feesten!
Wij hebben twee ruimtes ter beschikking:

De veranda
-

Volledig aparte ruimte met privé-terras en omheinde speeltuin
Eten (zittend) max. 70 personen | Receptie (staand) max. 100 personen
Rolstoeltoegankelijk

De voute
-

Gezellige mezzanine, het echte ‘hoevegevoel’
Eten (zittend) max. 30 personen
Niet rolstoeltoegankelijk, wel veiligheidshekje voor kinderen aan de trap

Onze formules
Hartelijke start van de dag

€5

Koffie, thee of warme chocolademelk
1 croissant en 1 boterkoek

Ontbijt Hoeve Ter Kerst

€ 10

Fruitsap
Koffie, thee of warme chocolademelk
1 croissant, 2 pistolets, boerenbrood
Boter, confituur, choco
Kaas, ham en kippenwit

Uitgebreid ontbijt
Vers geperst fruitsap
Koffie, thee of warme chocolademelk
1 croissant, 2 pistolets, boerenbrood
Toastbrood
Boter, confituur, choco
Kaas, ham
Spiegelei
Gebakken spek
Chipolata worst
Witte bonen in tomatensaus
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€ 19

Aperitief naar keuze met 1 hapje

€5

Aperitief All-in Formule 1 (1,5 u bediening)

€ 15

Cava, fruitsap, bier, wijn of softdrinks
Warme of koude hapjes (4 stuks per persoon)
Chips en nootjes op tafel

Aperitief All-in Formule 2 (2 u bediening)

€ 20

Cava, fruitsap, bier, wijn of softdrinks
Warme of koude hapjes (7 stuks per persoon)
Chips en nootjes op tafel
Salami- en kaasblokjes op tafel

Broodmaaltijd (in buffetvorm)

€ 9.50

Assortiment broodjes
5 soorten beleg
Gemengde sla, ajuintjes en augurken op azijn

Kaasbuffet met artisanale specialiteiten

€ 20

300 gram kaas per persoon, diverse soorten
Fruit, noten, dadels en vijgen
Kleine broodjes en boter

Keuzemenu Hoeve Ter Kerst
(De keuze van de gerechten wordt vooraf afgesproken.
De gerechten worden in buffetvorm opgediend)

Soep van het huis
Hoofdgerecht, geserveerd met frietjes en gemengde sla
- Rundsstoofvlees met Rodenbach
- Varkenswangen met rode wijn
- Koninginnehapje
- Hamrolletjes met witlof in kaassaus
- Steak met pepersaus
Dessert
- Appeltaart
- Ijstranche
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€ 19

All-in menu formule 1

€ 32

(De keuze van de gerechten wordt vooraf afgesproken.)

Cava, wijn of fruitsap (2 glazen per persoon) met 1 warm en 1 koud hapje
Tomatenroomsoep (andere soep kan worden afgesproken)
Hoofdgerecht, geserveerd met kroketten en 2 warme groenten
- Ardens gebraad met rode wijnsaus
- Duivelsgebraad Stroganoff
- Kalkoenfilet met champignonroomsaus
- Gegrilde zalm met gestoofde prei, broccoli en witte wijnsaus
Dessert
- Trio van mini-gebak
- Biscuittaart
- Ijstranche
Koffie
Water op tafel
Wijn met 2 maal bijschenken

All-in menu formule 2
(De keuze van de gerechten wordt vooraf afgesproken.)

Cava, wijn of fruitsap (2 glazen per persoon) met 1 warm en 1 koud hapje
Voorgerecht
- Slaatje met gerookte zalm
- Parmaham met meloen
- Tomaat met grijze garnalen
Koud gemengd vleesbord
Hoofdgerecht, geserveerd met kroketten en 2 warme groenten
- Varkenshaasje met champignonsaus
- Kalkoenborst met portosaus
- Rundstong met Madeirasaus
- Schartongkroontje met zalm, fijne groenten, broccoli en witte wijnsaus
Dessert
- Vanilleijs met vers fruit
- Gebak naar keuze
- Ijstaart naar keuze
Koffie
Water op tafel
2 soorten wijn met 1 maal bijschenken (voor- en hoofdgerecht)
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€ 37

All-in menu formule 3

€ 42

(De keuze van de gerechten wordt vooraf afgesproken.)

Cava, wijn of fruitsap (2 glazen per persoon) met 1 warm en 1 koud hapje
Tomatenroomsoep (andere soep kan worden afgesproken)
Voorgerecht
- Trio van gerookte vis
- Gemengd vlees- en vis bord
- Rundercarpaccio met rucola, olijfolie en parmezaankaas
- Salade met vispaté en gamba’s
Hoofdgerecht, geserveerd met kroketten en 2 warme groenten
- Parelhoenfilet met roomsaus
- Gebraiseerd varkenshaasje met pepersaus
- Gebakken zalm met bieslooksaus
- Gebraiseerde kalkoenborst met tijmsaus
Dessert
- Verrassingsbord
- Gebak naar keuze
Ijstaart naar keuze
Koffie
Water op tafel
Bij het voorgerecht wijn met 1 maal bijschenken
Bij het hoofdgerecht wijn met 2 maal bijschenken

Dessertformules
2 pannenkoeken met boter en suiker

€6

Koffie of thee met bijschenken
1 wafel met boter en suiker

€6

Koffie of thee met bijschenken
Gebak naar keuze

€7

Koffie of thee met bijschenken
Warme appeltaart met ijs en slagroom
Koffie of thee met bijschenken
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€8

BBQ

€ 39

(De keuze van de gerechten wordt vooraf afgesproken.)

Sangria, cava of fruitsap (1 maal bijschenken)
Ribbetjes op de grill als hapje
4 soorten vlees op de grill à volonté
Gemengde sla, aardappel in de schil, lookboter en koude BBQ-sausjes
Ijs naar keuze
Alle drank inbegrepen tot aan het dessert

Pizzabuffet

€8

Pizza’s à volonté in buffetvorm
Kinderen onder 12 jaar

€6

Pastabuffet

€9

3 soorten pasta in buffetvorm
Kinderen onder 12 jaar

€6

Kindermenu

€ 15

Soep
Hoofdgerecht
- Frikandel met appelmoes en frietjes
- Kippenlapje met appelmoes en frietjes
- Hamburger met appelmoes en frietjes
Kinderijsje
Er wordt een hapje geserveerd bij het eerste drankje
en de softdrinks zijn inbegrepen tot aan het dessert.
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Koffietafel

€ 23

1 aperitief met chips en nootjes
Tomatenroomsoep (andere soep kan worden afgesproken)
Bruine en witte pistolets, krokant en zacht
Niet-gesuikerde sandwich
Kaas, ham, krabsalade en preparé als beleg
Dessert
- Appeltaart
- Biscuittaart
Water op tafel
1 drank inbegrepen
Koffie met bijschenken

Rouwmaaltijd (tot 70 personen)

€ 27

1 aperitief met chips en nootjes
Tomatenroomsoep (andere soep kan worden afgesproken)
Hoofdgerecht, geserveerd met kroketten en 2 groenten
- Varkenshaasje met braadjus
Kalkoengebraad met champignonsaus
Dessert
- Appeltaart
- Biscuittaart
Water op tafel
1 drank inbegrepen
Koffie met bijschenken

Vergaderingen (tot 70 personen)

€ 150

Wij stellen onze veranda ter beschikking voor vergaderingen.
De opstelling wordt vooraf afgesproken. De veranda kan verduisterd worden.
Indien gewenst, stellen wij gratis een projectiescherm, beamer en
geluidsversterking ter beschikking.
Een personeelslid van Eetcafé Hoeve Ter Kerst is steeds aanwezig.
Koffie, cake en water per persoon (per sessie)

€4

Verhuur veranda gecombineerd met een maaltijd:
Totale kostprijs maaltijd boven €1000

Gratis

Totale kostprijs maaltijd tussen €500 - €1000
Totale kostprijs maaltijd onder de €500
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€ 75
€ 150

