Feestsuggesties 2021
Geachte,

Er wacht u een hartelijke ontvangst en u wordt begeleid naar uw tafel, gedekt naar uw wens met de nodige
zorg. Onze feestmenu biedt u gevarieerde specialiteiten volgens het seizoensaanbod. Onze chef bereidt alle
gerechten vol passie en met feeling voor de waarde van de ingrediënten.
Onze sommelier kan u suggesties aanbieden voor een optimale keuze van de begeleidende wijnen. Op die
manier kunt u de smaak van de gerechten nog beter waarderen, appreciëren en proeven. De Nieuwe
Lekkerbek garandeert u een stevige prijskwaliteitsverhouding en is dé plaats bij uitstek voor elke bistronoom.
Wij bieden u verschillende mogelijkheden om aan uw culinaire wensen te voldoen:
•

Groepen vanaf 10 tot 50 personen, vanaf €40 per persoon.

•

Feestmenu - zie bijlage

•

Maandmenu - zie www.denieuwelekkerbek.be

U kan genieten op ons zonneterras terwijl de kinderen zich kunnen uitleven in Bekskes speeltuin.
Parkeerproblemen zijn van de baan, want er is een private parking voorzien. Het restaurant is gemakkelijk te
bereiken op slechts 7 km van de E40, afrit Aalter richting Tielt. De Nieuwe Lekkerbek ligt op de splitsing met de
Tielstraat en de ring rond Ruiselede, langs de N37. Graag willen wij u dan ook deze feestsuggestie presenteren,
voor uw groep vanaf 10 personen, naast de maandelijkse menu van de chef.
Voor een geslaagd feest voor u, uw familie en vrienden helpen wij u graag verder met enkele suggesties.
Uiteraard staan wij ook ter beschikking om uw persoonlijke wensen op te luisteren en te begeleiden. Indien u
thuis wil genieten van onze gerechten vindt u alle afhaalsuggesties op www.denieuwelekkerbekathome.be.
Persoonlijke bespreking van uw feest kan iedere donderdag en zaterdag tussen 14u en 18u mits afspraak.
Alvast bedankt voor de interesse.
Vriendelijke groetjes,
Geert Debrandere

Deze feestsuggesties gaan in vanaf 1 mei 2021 en vervangt alle voorgaande.
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FEESTMENU €40/p
Dit is een voordeelsuggestie enkel voor groepen vanaf 10 personen die minstens een week vooraf
gereserveerd hebben. De gerechten zijn unaniem voor gans de groep besteld.

HAPJES
Breughelbord
Brie, gerookte ham, boerenpaté, hoofdvlees,
artisanale droge worst, uitjes, augurkjes en mosterd

VOORGERECHT
Gebakken kabeljauw met tomatentartaar, champagnesaus en rucola
of
Duo van gemarineerde en gerookte zalm met appel en dressing
of
Tartaar van rund met kruidenslaatje
of
Risotto met champignons en Parmezaanse kaas
of
Voorgerecht suggestie van de maand
of
Salade folle: ¼ kreeft, gerookte zalm, grijze garnalen, patta negra ham en ganzenlever (+ €5)

TUSSENGERECHT
Duo van sorbet; passievrucht en framboos
of
Coupe kolonel; citroensorbet met vodka
of
Roomsoep naar keuze
of
Kreeftensoep of bouillabaisse (+ €5)

= vegetarisch
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HOOFDGERECHT
Duroc d’Olives varkensfilet met mosterdsaus, groentenkrans en kroketten
of
Kalfsribeye met bordelaisesaus, groentenkrans en gratinaardappelen
of
“Catch of the day” met garnalensaus, krokante groenten en pureeaardappelen
of
No-Meat Balls in tomatensaus , erwten en puree
of
Hoofdgerecht suggestie van de maand
of
Rund Filet puur met truffelsaus, groentenkrans en krielaardappelen (+ €5)

NAGERECHT
Trio verwenbord
of
Bavarois van chocolade met Engelse room
of
Panna cotta met rodevruchtencoulis
of
Seizoenfruitsalade
of
Nagerecht van de maand
of
Feestijstaart met vers fruit (+ €5)

DRANKENFORMULES
+ €15 (BOB-formule)
Alcoholvrije dranken tot aan de koffie
Bru waters - koffie of thee met versnaperingen of
+ €25 Cava met supplement - huiswijnen en of andere dranken tot aan de koffie
Bru waters - koffie of thee met versnaperingen of
+ €35 Champagne Blanc de Blanc met supplement - geselecteerde wijnen en of andere dranken tot aan de koffie
Bru waters - koffie of thee met versnaperingen.
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BEKSKES MENU
Bekskes cocktail met kippenboutjes (€6.5)
•
Tomatensoep met balletjes (€5)
of
Kaaskroket (€7.5)
of
Garnaalkroket (€9.5)
•
Hamburger met appelmoes en frietjes (€11)
of
Kippenfilet met appelmoes en frietjes (€11)
of
Vol-au-vent met frietjes (€11)
of
Steak met saus naar keuze met sla en frietjes (€14)
•
IJsje met chocoladesaus of vers fruit (€6)
of
Chocolademousse (€6)

DRANKENFORMULE
Drankjes van ontvangst t.e.m. nagerecht + €10
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OPTIES
Supplement hoofdschotel (bij Rund filet puur )

€5/p.

Sommelier formule (2x Champagne, kasteelwijnen, water en koffie)
Springkasteel €300

€35 ipv €25
Gratis (van 01/04 tot 01/10)

Verzorgde menukaarten met een gepersonaliseerde vermelding.

Gratis

Suggesties van de maand kunnen verwisseld worden in het menu

Gratis

ORGANISATIE
De keuze van de gerechten dienen minstens 1 week op voorhand gemeld te worden en worden voor het
volledige banket voorzien. Persoonlijke bespreking van uw feest kan iedere donderdag en zaterdag tussen 14u
en 18u mits afspraak. Aanpassingen zoals allergieën en speciale diëten zijn mogelijk. Tafelschikking is
belangrijk, tafels van 6-8-10 personen.

NOTITIES
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Lid van
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