Welkom in de Riddershoeve!

Graag stellen wij u via deze brochure onze culinaire mogelijkheden voor.
In een oase van groen en rust maken wij van uw feest een uniek en origineel succes.
Laat u bekoren door al dit lekkers en neem gerust contact met ons op voor een afspraak,
zodat we ook uw feestje tot in de puntjes kunnen plannen !

Tot binnenkort in De Riddershoeve

De Riddershoeve
Kasteeldreef 40 – 2900 Schoten
Tel : 03/658.44.26
info@riddershoeve.be
www.riddershoeve.be
BE14 0682 3062 3183

Koffietafels (uitvaarten)
Vanaf 20 personen hebben wij 2 all-in formules voor u uitgewerkt. U kunt bij ons tussen 11u00 en 14u00
terecht voor uw koffietafels. Gedurende twee door u uitgekozen uren kan u uit de volgende mogelijkheden
kiezen:

Riddershoeve Koffietafel

17,50

Uitgebreide waaier van koffiekoeken
Ovenverse botercroissants
Kraakverse pistolets
3 soorten beleg (jonge Hollandse kaas, natuurham en préparé)
Keuze uit koffie of thee
Sinaasappelsap

Luxe Koffietafel

23,00

Uitgebreide waaier van koffiekoeken
Ovenverse botercroissants
Kraakverse pistolets
5 soorten beleg (jonge kaas, natuurham, krabsalade, kip curry, préparé van de Chef)
Roerei met spek
Gerookte zalm
Keuze uit koffie of thee
Fruitsap
Supplement aperitief: (1 glas cava of kirr)
5,00 € per persoon
Supplement wijnen: (wijn of cava gedurende 2 uren)
10,00 € per persoon
Supplement soep:
4,80 € per persoon
- Tomatenroomsoep
- Erwtensoep
- Champignonsoep
- Courgettesoep
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Brunchen
Vanaf 20 personen en gedurende twee door u uitgekozen uren tussen 11u00 en 14u00 kan u genieten van een
heerlijke brunch.

Ridderbrunch

23,00

Uitgebreide waaier van koffiekoeken
Ovenverse botercroissants
Kraakverse pistolets
5 soorten beleg (jonge kaas, natuurham, krabsalade, kip curry, préparé van de Chef)
Roerei met spek
Gerookte zalm
Keuze uit koffie of thee
Fruitsap

Kasteelbrunch

30,00

Glaasje cava
Uitgebreide waaier van koffiekoeken
Ovenverse botercroissants
Kraakverse pistolets
5 soorten beleg (jonge kaas, natuurham, krabsalade, kip curry, préparé van de Chef)
Roerei met spek
Gerookte zalm
Verse fruitsla
Gehaktbrood met kriekjes
Verse dagsoep
Keuze uit koffie of thee
Fruitsap
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Recepties
Wij bieden u een prachtige zaal en een uitnodigend buitenterras, kortom:
de ideale locatie voor uw recepties vanaf 30 personen !
Twee uur lang verwennen wij u en uw gasten met een assortiment koude en warme hapjes.
U heeft de keuze uit de volgende formules:

Ridderreceptie

24,00

Gedurende twee uur serveren we u en uw gasten volgende dranken :




Cava « De Pró»
Kirr Royal (met Cava « De Pró »)
Vruchtensap en frisdranken

Gecombineerd met 4 gevarieerde koude en warme hapjes uit onderstaand assortiment :
Koude hapjes:








Gazpacho
Komkommersoepje met zure room
Toastje ‘steak tartaar’
Grissini met ham
Gerookte makreel met doperwtenmousse
Rivierkreeftstaartjes met pijpajuin en tomaat
Bruin brood met verse kaas, zwarte peper en radijsjes

Warme hapjes:








Worstenbroodje
Mini croque
Cappuccino van worteltjes
Kippenboutjes met sweet chili
Mini loempia’s
Champignon opgevuld met lookboter
Spiesje van bloedworst en appeltjes

 Mini quiche van prei en ham
Zoete hapjes:




Mousse van chocolade
Soesjes gevuld met slagroom
Soepje van meloen
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2. Kasteelreceptie

30,00

Gedurende twee uur serveren we u en uw gasten volgende dranken :






Cava « Aretey »
Kirr Royal (met Cava « Aretey »)
Vruchtensap en frisdranken
Bieren naar keuze
Witte en rode huiswijnen

Gecombineerd met 4 koude en warme luxe hapjes uit onderstaand assortiment :
Koude hapjes:











Gazpacho
Komkommersoepje met zure room
Toastje ‘steak tartaar’
Grissini met ham
Gerookte makreel met doperwtenmousse
Rivierkreeftstaartjes met pijpajuin en tomaat
Bruin brood met verse kaas, zwarte peper en radijsjes
Mini carpaccio van rund
Mini tomaat-garnaal
Gemarineerde zalm

Warme hapjes:













Worstenbroodje
Mini croque
Cappuccino van worteltjes
Kippenboutjes met sweet chili
Mini loempia’s
Champignon opgevuld met lookboter
Spiesje van bloedworst en appeltjes
Mini quiche van prei en ham
Scampi geflambeerd met pernod
Gepaneerde tongreepjes met verse tartaar
Ravioli van ganzenlever met rode porto saus (+ 1,00€)
Gebakken coquille, bloedworst en crumble van spek (+1,00€)

Zoete hapjes:








Mousse van chocolade
Soesjes gevuld met slagroom
Soepje van meloen
Macaron
Crêpe Suzette
Tiramisu
Mini gebak
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Feestmenu’s
Om uw keuze te vergemakkelijken, stellen wij u graag een aantal voorbeeldmenu’s voor.
(Gelieve de keuze van de gerechten een week op voorhand door te geven).

1. Hoevemenu

35,00
Courgette soep met munt

Tournedos met primeurgroenten en saus naar keuze
of
Gebakken sliptong met fris slaatje en frietjes

Dame blanche
(Supplement ijslam of biscuit: +2,00€)

2. Riddersmenu

39,00
Carpaccio van rund met truffelvinaigrette, raketsla en Parmezaan

Lamskotelet met groentengratin en rode wijnsaus
of
Gebakken kabeljauw met groene asperges en zalfje van aardappel

Crème brûlée van mokka
(supplement ijslam of biscuit: +2,00€)

3. Kasteelmenu

46,00
Trio van zalm:
tartaar van zalm, carpaccio van zalm en teriyaki van zalm
of
Terrine van bloedworst en foie gras, compote van appel, brioche

Heldere bouillon

Mechelse koekoek met seizoensgroenten en tijmaardappel
of
Rode poonfilet, tomaat, spinazie en kruidenpuree

IJstaart, fruitbiscuit of dessert naar keuze
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Drankformules
Niet alleen kunt u tijdens uw feestjes lekker smullen, ook voor drankjes zorgen wij voor een fantastisch
festijn: geen zorgen over wie wat wil drinken, maar ongestoord genieten…

Avondfeest

40,00

Voor een onvergetelijk avondfeest hebben we een speciale formule voor u bedacht.
Tot in de vroege uurtjes verwennen wij u en uw gasten met een keuze uit volgende drankjes:
Aperitief – Cava « De Pró », Kirr Royal
Frisdranken (Coca-Cola, Fanta, Spa, Spa Reine, Sinaasappelsap)
Belgische Bieren (Stella, Hoegaarden, De Koninck, Blonde en Donkere Leffe)
Witte en rode wijnen van het Huis
Koffie en thee
Wij schenken deze dranken van 20u00 tot 03u00.
Mocht u voor uw feestje de zaal naar uw smaak willen decoreren, kan u ons daarover steeds aanspreken!

All-in drankformule bij maaltijden (6,60 euro/uur met minimum van 4 uren)
Geen avondfeest, maar een geslaagde happening waarbij u zalige ‘nectars’ zorgeloos wil laten vloeien…?
Ook hiervoor hebben we de geschikte formule!
Voor 6,60 euro per uur per persoon (met een minimum van 4 uur) vullen we de glazen met:
Aperitief – Cava « De Pró », Kirr Royal en Sinaasappelsap
Frisdranken
Bieren
Witte, rode en rosé wijnen van het Huis
Koffie en thee

A la Carte
Natuurlijk kunt u ook opteren voor de formule ‘à la carte’, waarbij u elk drankje door ons laat opschrijven en
u achteraf betaalt aan het tarief van de prijslijst. Hierbij kunnen u en uw gasten feesten zonder grenzen.
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Algemene voorwaarden
1. Algemeen
Genomen opties blijven 7 dagen geldig.
Voor de bespreking van uw feest is het aan te raden dat er een afspraak gemaakt wordt met onze zaalverantwoordelijke.
2. Verdere afspraken
De opgave van de juiste aantallen zal dienen te geschieden uiterlijk 1 week voor uw feest.
Na deze datum kunnen tot uiterlijk 2 dagen voor uw feest nog schommelingen in min of meer van maximaal
10 % worden aangevraagd.
Indien er toch minder gasten zouden zijn dan opgegeven, zal steeds het geschatte totaal volledig worden aangerekend.
3. De prijzen
De vermelde prijzen in dit reservatiedocument zijn inclusief 21% BTW en telkens per persoon.
Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 20 personen, tenzij anders vermeld.
4. Betalingsvoorwaarden
4a. Binnen de acht dagen na de ondertekening van het definitieve contract wordt een voorschot betaald van 10% van het totaal
geschatte bedrag dit kan ter plaatsen contant of met kredietkaart of per overschrijving op rekening van bvba Melkerij Schoten (Belfius
BE14 0682 3062 3183) met vermelding voorschot, uw naam en datum van het feest.
Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van dit voorschot.
4b. Uiterlijk vijf weken voor uw feest is een bijkomend voorschot verschuldigd van 40 % op de voorziene totale kostprijs, inclusief
BTW.
4c. Het resterende saldo dient contant betaald te worden (VISA, MasterCard, cash) of via overschrijving mits voorafgaande aanvraag
en goedkeuring na afloop van uw feest.
bvba Melkerij Schoten behoudt zich het recht de betalingsvoorwaarden te herzien, zo zij negatieve handelsinformatie ontvangt.
5. Wanbetalingen
De niet stipte betaling brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een interest op van 1 % per maand of begonnen maand
vertraging in de betaling.
Bij niet betaling binnen de acht dagen na verzending van een aangetekend schrijven - ook indien dit aangetekend schrijven niet wordt
afgehaald of wordt geweigerd- zal ten titel van forfaitaire vergoeding voor bijkomende kosten en schade een bedrag aangerekend
worden van 10 % op het factuurbedrag.
6. Annulatie
De annulatiekosten worden forfaitair bepaald als volgt :
- Bij annulatie tot 7 dagen voor uw feest, belopen de annulatiekosten de reeds betaalde voorschotten. Deze voorschotten zijn bijgevolg
niet terugbetaalbaar.
- Bij annulatie tijdens de laatste 7 dagen voor uw feest, belopen de annulatiekosten 80 % van de totaal voorziene prijs van uw feest.

De Riddershoeve
bvba Melkerij Schoten

Kasteeldreef 40 – 2900 Schoten
Tel : 03/658.44.26
Fax : 03/685.05.60
info@riddershoeve.be
www.riddershoeve.be
BE14 0682 3062 3183
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