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   Praktische informatie    
       

Onze feestformules zijn beschikbaar vanaf een 
gezelschap van 10 volwassenen of meer. Indien 
uw gezelschap kleiner is dan 10 volwassenen, 
gelieve dan à la carte te kiezen. 

Gelieve uw menukeuze op voorhand met ons te 
bespreken en de juiste aantallen op voorhand 
door te geven. 

Er kan rekening gehouden worden met allergenen 
en intoleranties, alsook zijn vegetarische 
opties bespreekbaar. Gelieve dit op voorhand te 
melden. 

Wijzigingen aan uw gezelschap dienen ten 
laatste 48 u op voorhand doorgegeven te worden 
om annulatiekosten te vermijden. 

Voor de feestformules vragen wij een voorschot 
van 25% van het totale bedrag. 

Onze algemene voorwaarden zijn hier van 
toepassing. Deze kan u raadplegen op onze 
website: https://www.defermette.be/algemene-voorwaarden  
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          Prijs per persoon 

Menu 1 3 gangen       € 32,00 
 
Tomatensoep  
 klassiek met balletjes of met zuiderse toets 

Kalkoengebraad met warme groentekrans & 
champignon roomsaus & kroketjes of frietjes 

Dessert 
 Chocolademousse, crème brûlée, dame blanche of warm       

 appelgebak 
  
Koffie of thee met assortiment zoetigheden 

Maak uw menu nog feestelijker met het toevoegen 
van een extra gang: 
- Extra voorgerecht + € 8,00 p.p. 

- Slaatje scampi 
- Carpaccio van filet d’Anvers 
- Vitello tonato 
- Scampi in look, curry of tomaat-pikant 
- Burrata & tomatenfantasie 
- Zalmtartaar, avocadomayo & perles rouges 

- Tussengerecht + € 3,50 p.p. 
- Sorbet van champagne, limoen of citroen 

- Dessert wijzigen naar ijstaart of 
biscuittaart + € 3,00 p.p. 

           

           



          Prijs per persoon 

Menu 2 3 gangen      € 38,00 
 

Tomatensoep  
 klassiek met balletjes of met zuiderse toets 

Tongrolletjes in witte wijn saus met prei & 
wortel en aardappelpuree 
    OF 
Varkenswangen bereid in Leffe bier en 
witloofslaatje met frietjes of kroketjes 

Dessert 
 Chocolademousse, crème brûlée, dame blanche of warm       

 appelgebak 

Koffie of thee met assortiment zoetigheden 

Maak uw menu nog feestelijker met het toevoegen 
van een extra gang: 
- Extra voorgerecht + € 8,00 p.p. 

- Slaatje scampi 
- Carpaccio van filet d’Anvers 
- Vitello tonato 
- Scampi in look, curry of tomaat-pikant 
- Burrata & tomatenfantasie 
- Zalmtartaar, avocadomayo & perles rouges 

- Tussengerecht + € 3,50 p.p. 
- Sorbet van champagne, limoen of citroen 

- Dessert wijzigen naar ijstaart of 
biscuittaart + € 3,00 p.p. 
           
           



          Prijs per persoon 

Menu 3  4 gangen       € 48,00 
 
Soep naar keuze 

Carpaccio van filet d’Anvers  
    OF 
Duo van kaas en garnaalkroket 

Varkenshaasje met warme groentekrans & 
graanmosterdsausje & kroketjes of frietjes 
     OF 
Zalmfilet mediterraanse kruidenkorst met warme 
groentekrans & kroketjes of frietjes 
Dessert 
 Chocolademousse, crème brûlée, dame blanche of warm       

 appelgebak 

Koffie of thee met assortiment zoetigheden 

Maak uw menu nog feestelijker met het toevoegen 
van een extra gang: 
- Extra voorgerecht + € 8,00 p.p. 

- Slaatje scampi 
- Carpaccio van filet d’Anvers 
- Vitello tonato 
- Scampi in look, curry of tomaat-pikant 
- Burrata & tomatenfantasie 
- Zalmtartaar, avocadomayo & perles rouges 

- Tussengerecht + € 3,50 p.p. 
- Sorbet van champagne, limoen of citroen 

- Dessert wijzigen naar ijstaart of 
biscuittaart + € 3,00 p.p.        



          Prijs per persoon 

Menu 4   4 gangen      € 58,00 
 
Soep naar keuze 

Scampi in sausje naar keuze  
 Tomaat-licht pikant, look of curry room 
     OF 
Zalmtartaar met avocadomayonnaise & perles 
rouges 

Parelhoenfilet met warme groentekrans & 
frietjes of kroketjes 
     OF 
Lamskroon met warme groentekrans & frietjes of 
kroketjes 
     OF 
Zeebaars op het vel gebakken met warme 
groentekrans & frietjes of kroketjes 

Dessert 
 Chocolademousse, crème brûlée, dame blanche of warm       

 appelgebak 

Koffie of thee met assortiment zoetigheden 

          Prijs per persoon 

Kindermenu 3 gangen     € 15,00 

Tomatenroomsoep met balletjes 
Koninginnehapje OF balletjes in tomatensaus 
met kroketjes 
Chocolademousse of ijsje uit de vriezer 



Supplementen 

Apero pakket  
- Bubbels 
 - Cava €29,50 per fles 
 - Champagne Laurent Perrier €75,00 per fles 

- Vers fruitsap € 15,00 per karaf (75 cl) 

- Assortiment aperitiefhapjes € 10,00 p.p. 
Charcuterie, kaas, warme hapjes,…   

Water pakket € 7,00 p.p. 
- Evian & Badoit 
- Plat en bruiswater gedurende de maaltijd. 
- Uitsluitend voor het hele gezelschap 

Wijn pakket € 20,00 p.p. 
- All in pakket van onze huiswijnen(wit/rood). 
- Geserveerd vanaf het voorgerecht tot aan het 
dessert. 
- Uitsluitend voor het hele gezelschap 
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