Menu- en receptie formules.
Standaard hebben al onze menu’s een fonduetype als hoofdgerecht aangezien
we het Fonduehuisje.com zijn. Had u echter graag iets anders gewenst zoals varkenshaasje, entrecote, zalmfilet, kabeljauwhaasje, mosselen (seizoen) …. met
warme groentjes of sla en met natuurlijk een repasse. Aarzel niet ons hiernaar te
vragen. Dit kan echter alleen indien 3 dagen voordien doorgegeven is met een
beperking van 1 vlees- en 1 visgerecht. Bent u op zoek naar een vergaderruimte
hebben wij deze ter beschikking.
Al deze formules zijn ook beschikbaar buiten onze openingsuren voor een minimum van 15 personen. Voor kinderen gelden andere tarieven.
DJ, licht en geluidsinstallatie, projectie, … zijn ter beschikking en gratis vanaf 50
personen, bij minimum van 2000 euro budget, exclusiviteit kan vanaf 4500 euro
budget. (deze lijst vervangt alle voorgaande geldig vanaf 1 maart 2018)

Menu A aan 38,00 euro/persoon
Met waters, frisdranken, pils en wijnen 52,00 euro/pers.
*Aperitief van het huis met hapjes
* Bord gemengd (fijne gemengde vleeswaren en kaas met garnituur)
* Keuze uit: ribbekes,vleesfondue, kaasfondue , gourmet, raclette , visfondue (supl. 5 euro per pers.)
* Zwartewoud gebak
* Koffie of thee met zoetigheden

Menu B aan 40,00 euro/persoon
Met waters, frisdranken, pils en wijnen 54,00 euro/pers.
* Aperitief van het huis met hapjes
* Casserolle champignon (paddestoelen stoofpotje met room)
* Keuze uit: ribbekes, vleesfondue, kaasfondue , gourmet, raclette , visfondue (supl. 5 euro per pers.)
* Apfelstrüdel
* Koffie of thee met zoetigheden

Menu C aan 42,00 euro/persoon
Met waters, frisdranken, pils en wijnen 56,00 euro/pers.
* Aperitief van het huis met hapjes
* Soupe du “chalet” (paddestoelen roomsoep)
* Keuze uit: ribbekes, vleesfondue, kaasfondue , gourmet, raclette, visfondue (supl. 5 euro per pers.)
* Ijs met vers fruit
* Koffie of thee met zoetigheden

Menu D aan 44,00 euro/persoon
Met waters , frisdranken, pils en wijnen 58,00 euro/pers.
*aperitief van het huis met hapjes
*kaaskroketten
*Keuze uit: ribbekes, vleesfondue, kaasfondue , gourmet, raclette, visfondue (supl. 5 euro per pers.)
* chocolade fondue
*koffie of thee met zoetigheden

Kidsmenu aan 28,00 euro per kind (max 10 jaar)
Met waters , frisdranken 36,00 euro/pers.
* Frisdrankje naar keuze
* Keuze uit 1 kaas- of garnaalkroket
* Keuze uit: ribbekes vleesfondue, kaasfondue, gourmet of raclette
( vergezeld van een identiek volwassen gerecht)

* kinderijsje 2 bollen (keuze uit verschillende smaken) met een cecemel of fristi

Formule voor groepen aan 55,00 euro/persoon dranken inclusief
minimum 15 personen
Aperitief van het huis met versnaperingen en hapjes
Voorgerecht: Berghuttesoep (paddestoelroomsoep), tomatensoep of bordje gemengd (fijne
vlees en kaaswaren met garnituur)
Hoofdgerecht: Afwisselend per 4 personen Vleesfondue en gourmet, hiertussen per 2 personen plaatsen we een raclette toestelletje voor kaas te smelten en af te schrapen. (deze worden naar believen opgediend met frietjes, brood, aardappel in de schil, aangepaste sauzen en
slaatje.)
Dessert en koffie: in buffetvorm met een ruim assortiment (taartjes, chocomousse, rijstpap,
….) koffie of thee.
Dranken tijdens het eten tot het dessertbuffet: waters, frisdranken, pils en huiswijn (wit, rood,
rosé)
Prijs per persoon: € 50,00
Dranken vanaf het dessert aangerekend aan de kaart.
Forfait voor waters, frisdranken, pils en huiswijn (wit, rood, rose) na het dessert aan € 6,00
per uur per persoon.

Drink
14 €/p voor een duur van 2u (nadien alle consumpties gewoon aangerekend of aan 6 €/persoon per uur extra)
Cava, sangria, punch, pils, witte- en rode wijn, waters en frisdranken
Hapjes: warme en koude borrelhapjes, nootjes, chips, olijven.

BBQ

(minimum 10 personen)
Aperitief met hapjes aan 12 euro/persoon
Voorgerecht buffet aan 12 euro/persoon, omvat in buffetvorm een assortiment van tomaat
garnaal, tomaat mozzarella, gerookte zalm/heilbot, koude vleesschotel, carpaccio,...
25,00 euro/persoon voor een duur van 2u30 naar believe (zonder dranken en minimum 10
personen, 4 euro/persoon per uur extra)
34,00 euro/persoon met aperitief van het huis en dranken , pils, witte- en rode wijn, waters
en frisdranken (nadien alle consumpties gewoon aangerekend of aan 6 euro/persoon per uur
extra )
Uitgebreide en gevarieerde saladbar, aardappelen en rijst, sauzen
Ruime keuze van runds en kalkoenbrochette, ribbekes, worstjes,hamburger, ... (eventueel ook
vergetarisch, op voorhand door te geven)
Opties:
Scampibrochette aan 3,00 euro/stuk
Vispapillote aan 6,00 euro/stuk (groentjes,zalm, kabeljauw, tong)
Dessert en koffie buffet aan 12 euro/persoon met een ruim assortiment (taartjes, chocomousse, rijstpap, ...) koffie of thee.

Buffet staand

(met staantafels en enkele lage tafels) (minimum van 25 personen)
Apertief met hapjes aan 12 euro/persoon
32,00 euro/persoon voor een duur van 3u (nadien alle consumpties gewoon aangerekend of
op voorhand doorgegeven aan 6 €/p per uur extra)
Met apperitief van het huis en dranken , pils, witte- en rode wijn, waters en frisdranken.
Uitgebreid buffet met een selectie van onze voor- en hoofdgerechten (koud en warm)
Dessert en koffie buffet aan 12 euro/persoon met een ruim assortiment (taartjes, chocomousse, rijstpap, ….) koffie of thee.

