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TER BESCHIKKINGSTELLING VAN DE RUIMTES 

  
  
 CHÂTEAU DE BOURGOGNE (400M²) & VERRIERE (340M²) 
 Zaterdag** 2.800,00 € 
 Andere dagen 1.400,00 € 

 
In château de Bourgogne : VERPLICHT :  volledige muziekinstallatie : 960,-€ btw inbegrepen 
(10 high tech luidsprekers, scherm, beamer, verlichting) Voor meer info : zie Public Address : 

  Augustin Dubar au 06.11.30.37.95 
 
 FERME DES TEMPLIERS (1.000M²) 
 Zaterdag ** 3.800,00 € 
 Andere dagen 1.900,00 € 
  
 CHATEAU DU BIEZ (600M²) &  ORANGERIE (450M²) 
 Zaterdag** 4.200,00 € 
 Andere dagen 2.100,00 € 
 
 B. April :   

- 25 % op de hoog seizoen prijs 
 

 C.Maart, November, December :  
-75 % op de hoog seizoen prijs 

 
D.Januari en februari : gratis 
           
De ruimtes staan tot uw beschikking tot 05u00. – Einde muziek om 5 uur 
 
** Vanaf 1 mei t.e.m. 1 oktober 2019, min. 150 personen aan tafel, behalve als de receptie ook door 
ons is voorzien.  

 
 
 
 

 
 
 
 

DIVERSEN 
 

 VEILIGHEIDSWACHTER (verplicht) :  (behalve in Dam) 
 - Forfait cocktail , diner en avondfeest    250,00 € 
   
 VESTIAIREDAME (verplicht) : 
 - Forfait  cocktail, diner en avondfeest     250,00 € 

OPTIES 
TOILET DAME  
- Forfait  cocktail, diner en avondfeest  250,00 €  
 
BLOEMEN :klant 
INDIEN WIJZELF DE DECORATIE MOETEN PLAATSEN (forfait 4 uur) 150,00 €  
INDIEN CEREMONIE (forfait 4 uur voor de schikking) 150,00 € 
   
STOELHOESSEN (zwart, wit & grijs) Prijs/stuk  7,65 € 

 
 

HAPPY DAYS 2018 (* op de huur) 
- Zaterdag 31 maart (Pasen)     - 80 % 
- Maandag 30 april (voor 1er mei)     - 60 % 
- Woensdag 09 mei       - 60 % 
- Donderdag 10 mei (Hemelvaart     - 60 % 

 
HAPPY DAYS 2019 (* op de huur) 

  
- Zaterdag 20 april (Pasen) - 80 % 
- Zondag 21 april (Pasen) - 60 % 
- Dinsdag 30 april  - 60 % 
- Woensdag 29 mei (Hemelvaart) - 60 % 
- Donderdag 30 mei (Hemelvaart) - 60 % 
- Donderdag 31 oktober - 80 % 
- Zondag 10 november - 80 % 

 
  

  
  * Enkel geldig voor trouwrecepties 
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COCKTAIL – RECEPTIE - EREWIJN 
Officiële uitnodiging : 2 uur, duur : 2 uur 30 

A. KLASSIEKE COCKTAIL 
1. FORMULE 

 
Assortiment koude lekkernijen (5 stuks/pers) 
 
Klassieke hartige toasts  

 
- Met grijze noordzeegarnalen 
- Met eendenlever en vijgenkonfijt 
- Met huisgerookte Schotse zalm 
 
Noordse krokantjes 
 
- Heilbot en schuimige tarama 
- Met dille gerookte makreelrillettes 
- Versnipperde kabeljauw met guacamole  
 
Mediterraanse croques 
 
- Tonijn met geroosterde sesamzaadjes 
- Zwaardvis met limoen 
- Gezouten Catalaanse ansjovis 
 
Rolls 
 
- Rund, rucola 
- Gemarineerde zalm, kaas, bieslook 
- Bergham, meloenchutney  
 
Koude tapa’s 
 
- Gemarineerde sint-jakobsnootjes, paprikajam 
- Gamba, tapenade van courgettes 
- Sneetje foie gras, uiencompote met balsamico 
 
Finger Food 
- Gemarineerde ansjovis met tomatentartaar 
- Eendenmousse met druiven 
- Gerookte paling met mierikswortel  

 
Hartige macarons  

 
- Tapenade van groene olijven  
- Wortel, komijn 
- Geitenkaas, Piment d’Espelette 
 
Ciabatta sneetjes  
 
- Met tonijn en zwarte olijven 
- Pancetta en pesto  
- Halfgezouten kabeljauw en tartaar van gedroogde tomaten 
 
Tartaars 
  
- Gemarineerd rundsvlees met sojascheuten  
- Sint-jakobsnootjes met Yuzu  
- Kabeljauw, witloof, zachte mosterd  
 
Aperitiefglaasjes 
  
- Rivierkreeftstaarten wakame 
- Zalmforel, couscous van bloemkool  
- Poularde, gemberslaatje met zuurzoete aroma’s  
	
Assortiment warme lekkernijen (5 stuks/pers) 
 
Minicakes 
  
- Met gemarineerde groentjes 
- Met zwarte en groene olijven 
- Met gedroogde vruchten 
 
Hartige taarten 
 
- Zuiderse pissalidières 
- Taart met fijngesneden kamschelpen 
- Quiche met vier kazen en rozijnen  
 

Krokini 
 
- Champignons met zwarte truffel 
- Gevogelte met pesto 
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- Noords krokantje met verse kaas 
 
Kroketten 
 
- Emmentaler 
- Grijze garnalen 
- Serranoham 
 
Aziatische stoommandjes  
 
- Gyoza met scampi's 
- Guyoza met groenten 
- Gyoza met varkensvlees 
 
Aziatische gefrituurde hapjes  
 
- Tempura met reuzengarnalen, zuurzoet 
- Knapperige groentenstaafjes 
- Nem van eend, gelakte saus 
 
 Tapa’s 
                                                
- Chorizo 
- Smeuïg sneetje foie gras  
- Halfgekookte zalm met spinaziescheuten  
 
Panino’s 
 
- Geitenkaas, tomaat, gedroogde ham 
- Ham, mozzarella 
- Zalm, dille, platte kaas 
  
Burgers  
 
- Rundsvlees, cheddar, zwart brood, sesamzaadjes 
- Bresaola 
- Gekonfijte groentjes 
- Zalm 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Weckbokaaltjes (2 stuks/pers) 
 
Risotto van sint-jakobsschelpen en chorizo met inktvisinkt 
Garnalensoep met bonen met een korst 
Gebakken eendenfoie-gras met gember en gekruide honing 
Kabeljauwquenelles met spinaziescheuten met look 
Toastjes met lauwe vrouwtjeseend met rode bessen 
In dunne plakjes gesneden mals lamsvlees met gekonfijte citroen 
Salmi van kalfswangen met paarse mosterd 
Waterzooi van gevogelteborst en kurkuma 
Blanquette van rivierkreeftstaartjes met venkel 
Chablisienne van kleine “verts d’O” 
  
   12 stuks/persoon   Prijs/gast 30,50 € 

 
2. WIJNEN & BIJKOMENDE DRANKEN 

 
1/3 fles Crémant d’Alsace  
Bier, fruitsap,  pompelmoessap, Coca-Cola en water Prijs/gast 6,40 € 
 
1/3 fles Champagne  Maison, Brut   
Bier, fruitsap,  pompelmoessap, Coca-Cola en water Prijs/gast  11,40 € 
 
Indien wijn door Uzelf bezorgd : geen kurkgeld. 
Bier, fruitsap,  pompelmoessap, Coca-Cola en water Prijs/gast 3,95 € 
 

3. PERSONEELSDIENST 
Wij voorzien 1 kelner per 20 genodigden (reeds in de prijs inbegrepen) 
 
Crémant d’Alsace  + 12 stuks 36,90 € 
Champagne Maison + 12 stuks 41,90 € 
Indien uw wijn   + 12 stuks 34,45 € 
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B.  COCKTAIL  « DU BIEZ » 

1. FORMULE  
 

. 
Assortiment koude lekkernijen (5 stuks/pers) 
 
Klassieke hartige toasts  
 

Met grijze noordzeegarnalen 
Met eendenlever en vijgenkonfijt 
Met huisgerookte Schotse zalm 
 
Noordse krokantjes 
 
Heilbot en schuimige tarama 
Met dille gerookte makreelrillettes 
Versnipperde kabeljauw met guacamole …. 
 
Assortiment warme lekkernijen (5 stuks/pers) 
 
Minicakes 
 
Met gemarineerde groentjes 
Met zwarte en groene olijven 
Met gedroogde vruchten 
 
Hartige taarten 
 
Zuiderse pissalidières 
Taart met fijngesneden kamschelpen 
Quiche met vier kazen en rozijnen…… 

 
 
 
 
 
Culinaire animaties (2 stuks/pers) (buffetvorm) (4 naar keuze) 
Pangebakken Sint-Jakobsvruchten met wakame en romige rode biet 
Fricassee van asperges met zalmplakjes met coulis van verse kruiden 
Fijne sneetjes halfgerookte foie gras van eend met fleur de sel van Noirmoutier 
Pannetje van zeebarbeel met gemarineerde Provençaalse groentjes 
Kabeljauwhaasje op een bedje van Bintjes-puree met zwarte olijven 
Pangebakken foie gras met gekarameliseerde Granny-appeltjes en speculaas-crumble 
A la plancha gebakken scampi’s met een sabayon van citrusvruchten en aubergines 
Tartaar van tonijn met gebrande sesamzaadjes en korianderaroma's 
Zalmblokjes met knapperig vel op avocadomousseline 
 
 
 12 stuks/gast      Prijs/gast     33,00 € 
 

2. WIJNEN & BIJKOMENDE DRANKEN 
 
1/3 fles Crémant d’Alsace  
Bier, fruitsap,  pompelmoessap, Coca-Cola en water  
  Prijs/gast 6,40 € 
1/3 fles de Champagne  Maison, Brut  
Bier, fruitsap,  pompelmoessap, Coca-Cola en water  
 
  Prijs/gast 11,40 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Indien wijn door Uzelf bezorgd : geen kurkgeld. 
Bier, fruitsap,  pompelmoessap, Coca-Cola en water Prijs/gast 3,95 € 
 

3. PERSONEELSDIENST 
Wij voorzien 1 kelner per 20 genodigden (reeds in de prijs inbegrepen) 
 
Crémant d’Alsace  + 12 stuks 39,40 € 
Champagne Maison + 12 stuks 44,40 € 
Indien uw wijn   + 12 stuks 36,95 € 
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C.  COCKTAIL ROYAL 
 
 
 
Assortiment koude lekkernijen (2 stuks/pers) 
 
Klassieke hartige toasts  

Met grijze noordzeegarnalen 
Met eendenlever en vijgenkonfijt 
Met huisgerookte Schotse zalm 
 
Noordse krokantjes 
Heilbot en schuimige tarama 
Met dille gerookte makreelrillettes 
Versnipperde kabeljauw met guacamole …. 
 
Aperitiefglaasjes (1 stuk/pers) 
Guacamole met rivierkreeft 
Slaatje van Granny-appels met curry en grijze garnalen 
Hammousse, brunoise van rode bieten 
Gepocheerde kwarteleieren, wortelmousseline, couscous van bloemkool 
Exotische chutney met chorizo 
 
Weckbokaaltjes (3 stuks/pers) 
Risotto van sint-jakobsschelpen en chorizo met inktvisinkt 
Garnalensoep met bonen met een korst 
Gebakken eendenfoie-gras met gember en gekruide honing 
Kabeljauwquenelles met spinaziescheuten met look 
Toastjes met lauwe vrouwtjeseend met rode bessen 
In dunne plakjes gesneden mals lamsvlees met gekonfijte citroen 
Salmi van kalfswangen met paarse mosterd 
Waterzooi van gevogelteborst en kurkuma 
Blanquette van rivierkreeftstaartjes met venkel 
Chablisienne van kleine “verts d’O” 
 
Koude amuseschaaltjes (1 stuk/pers) 2 te kiezen 
Zalmhaasje met limoen 
Millefeuilles van sint-jakobsnootjes en gemarineerde courgettes 
Carpaccio van foie gras met mango en gember 
Stoofpotje van langoustines met citrusvruchten 
Brandade van kabeljauw met witte punten 
Avocado van king crab met passievruchten 
Tartaar van mosselen met witbier 

IJskoude consommé van zeevruchten met groene thee 
Fijne tonijnsneetjes met wakame 

 
Warme amuseschaaltjes (1 stuk/pers) 2 te kiezen 
Gegratineerde oesters met jonge prei en champagne 
Yagu-hamburger met stoemp van Melanotruffel 
Sneetje foie gras met gekonfijte granny 
Gegrilde sint-jakobsnootjes met stukjes Mediterrane groentjes 
Fricassee van asperges met gandaham 
Zalm met knapperig vel op waterkersmousseline 
Zwaardvisfilet in knapperige auberginekorst 
Zee-egel gevuld met zeevruchten 
Pangebakken langoustines met rabarberchutney met yuzu 
Courgettebloem met kreeft en kreeftenjus 
Zeeduivelbeignet op een bedje van jonge spinazieblaadjes 
Zeebarbeel met knapperige preislierten en coulis 
Kabeljauwblokje met witloof en violetmosterd 
Crème van Bouchot-mosselen met selder en jonge knoflook 
 
  8 stuks/gast Prijs/gast 37,00 € 
 

2. WIJNEN & BIJKOMENDE DRANKEN 
 
1/3 fles Crémant d’Alsace  
Bier, fruitsap,  pompelmoessap, Coca-Cola en water  
  Prijs/gast 6,40 € 
1/3 fles de Champagne  Maison, Brut  
Bier, fruitsap,  pompelmoessap, Coca-Cola en water 
 
Indien wijn door Uzelf bezorgd : geen kurkgeld. 
Bier, fruitsap,  pompelmoessap, Coca-Cola en water Prijs/gast 3,95 € 
 

3. PERSONEELSDIENST 
Wij voorzien 1 kelner per 20 genodigden (reeds in de prijs inbegrepen) 
 
Crémant d’Alsace  + 8 stuks 43,40 € 
Champagne Maison + 8 stuks 48,40 € 
Indien uw wijn   + 8 stuks 40,95 € 
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MARKTSTALLETJES 

 
(als aanvulling op de formule "Klassiek" of «Du Biez» voor min. 100 gasten per stalletje) 

 
OESTERBANKET 
Creusen, belons, fines de claire en schelpdieren  
(naargelang het seizoen) Prijs/gast 13,95 € 
 
SCANDINAVISCHE TAFEL 
Zalm, heilbot, steur, tonijn, forel,  
paling opgediend met toast en dillesaus  Prijs/gast 13,95 € 
 
EXOTISCHE TAFEL 
Oesterse garnalenloempia, langoestines in zoetzure saus, gelakte kip met sojascheuten en 
gegarneerde rijst, zalm met prei en citronellasaus  Prijs/gast 15,15 € 

 
UIT DE PERIGORD 
Gebakken ganzenlever met gekarameliseerde appels 
Ganzenlever met drie confituren. Salade van gerookte eendenborst 
Eendenpastei met mirabellen en Sauternes wijn 
Fijn gesneden eendenborst met gekarameliseerde appels en honingsap  
 Prijs/gast 17,55 € 
 
 
TAJINETAFELS (4 naar keuze) 
Tajine van kip met olijven en gekonfijte citroen 
Tajine van lam met droge abrikozen en dadels 
Tajine van zeebaars met amandelen en gember 
Tajine van zeevruchten met aubergines 
Tajine van jong konijn met pruimen en druiven 
Tajine van rund met zoete aardappelen 
Tajine van groenten "Jemaa el Fna" Prijs/gast 13,95 € 
 
 
PASTAHOEK (4 naar keuze) 
Ravioli met ricotta en spinaziescheuten 
Farfalle van inktvis met pesto 
Penne rigatte all’arrabbiata 
Scampi's met gember en Monbazillacwijn 

Tortiglioni van gekonfijte lamsschouder 
Orecchiette met gorgonzola, hazelnoten en veldsla 
Knapperige lasagne met rundstartaar  
Soba gevuld met halskarbonade en koriander Prijs/gast 13,95 € 
 
ITALIAANSE TAFEL 
Versgesneden Parmaham, Carpaccio van rundvlees met kappertjes, 
Ravioli van tonijn met olijven, Risotto met garnalen uit de Middellandse zee, 
Geroosterde langoustines op een bedje van sla  Prijs/gast 15,15 € 
 
MEDITERRANE TAFEL 
Pecorino gevuld met boniet en kaviaar van aubergine,  
Heerlijke Catalaanse salade, Carpaccio van zwaardvis met olijven,  
Koninklijke paella (in buffetvorm) Prijs/gast 15,15 € 
 
BRAZILIAANSE TAFEL 
Moqueca van zeebrasem met kokosmelk 
Speenvarken met pururuca en puree van zoete bataten 
Stampot op zijn Braziliaans Prijs/gast 15,15 € 
 
NOORDELIJKE TAFEL 
Stoofpotje van Jakobschelp met saus "à la blanche de Lille" 
Waterzooi van kip op z'n Vlaams 
Hutspot met Picardische groentepakjes Prijs/gast 15,15 € 

 
IJSKAR (5 ijssoorten) Prijs/gast 9,45 €  
 
Indien gewenst, kunnen we U ook andere marktstalletjes voorstellen.  
* Minimum 2 stalletjes om voorgerecht te vervangen 
 
         
 
 
KINDEREN COCKTAIL “CANDY-BAR” 
 
Snoepassortiment (10 verschillende soorten) min. 20 kinderen 
Coca-cola, fruitsap en water 
  
 Prijs/gast 6,95 € 

  
 

 
 

 
  

 



 

Ces prix s’entendent T.V.A. comprise.     

 
HET APERITIEF * 

(duur : 1 uur)

1.   FORMULE 
 
A. Klassiek 

 
Assortiment  canapé's : 
gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte forel, gerookte paling, gazenlevermousse, verse kaas met 
look en fijne kruiden, noordzee-garnalen, krab, ansjovis, kwarteleitjes, gerookte eendenborst, rolletje 
zalm met palingmousse, Parmaham met meloenbolletjes, enz. 
 
Assortiment warme toasts : 
mini tosti, mini-pizza, diverse quiches en gevulde pasteitjes, kaas, garnalen, wijngaardslakken, enz. 

 
 5 stuks/persoon Prijs/gast 11,70 € 
 
B. Warme hapjes (porseleinen schaaltjes) 

 
Knapperig gebrande crème met ganzenlever en fijne kruiden, zalmfilet met geconfijte citroen en 
honing, snoekbaarsfilet met vruchten en cider, rolletje tongfilet met asperges, kabeljauw met pesto 
en gekonfijte tomaten, scampi met venkelpuree en paprikasaus, Sint-Jakobsschelpen met 
linzenpuree en chorizo's, bladerdeeg van wijngaardslakken met kruiden en sinaasappelschil  
 
 3 stuks/persoon  Prijs/gast 15,35 € 
  
 
 
    
 

 
 
 

• Indien de receptie elders voorzien is, moeten bij de aankomst  bij ons voor het diner 5 toasts  
 bediend worden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. WIJNEN & BIJKOMENDE DRANKEN 
 
 
1/4 fles Crémant d’Alsace  
Bier, fruitsap,  pompelmoessap en water  
 Prijs/gast 3,95 € 
 
  
1/4 fles Champagne  Maison, Brut  
Bier, fruitsap, pompelmoessap en water  
 Prijs/gast 7,60 € 
 
 
Wijnen door Uzelf geleverd : geen kurkgeld 
Bier, fruitsap,  pompelmoessap en water  
   Prijs/gast 1,95 €  

 
 

3. PERSONEELSDIENST 
 
Wij voorzien 1 kelner per 15 genodigden 
(reeds in de prijs inbegrepen) 

 
 
 

   
Klassiek                               5 stuks + Crémant 15,65 € 
      5 stuks + Champagne 19,30 € 
  5 stuks + uw wijn 13,65 € 
 
Warme hapjes 
  
      3 stuks + Crémant   19,30 € 
 3 stuks + Champagne 22,95 €  
 3 stuks + uw wijn 17,30 € 
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 MENU 

 
1. MENU  

 
Eendeleverpastei in bladerdeeg en vijgenconfituur met chutney van passievruchten 

 
Tartaar van wilde zalm met koriander en ginger 

 
Croustandine van Sint-Jacobsvruchten en gegrilde groentjes met fumet van truffel 

 
*** 

Lamslende met fumet van tijm en sesamkoekje 
 

Gevulde konijnenrug met gegarneerde peperkoek, kaneelstroop, knapperige druiven 
 

Samenspel van gevulde kwartel en gebakken eendenlever  
op een smeuïge barigoule met tijmbloem 

 
Gebakken parelhoenborst in een korstdeeg van orgaanvlees,  

panermeel van gebrande hazenoten, huisbereide jus 
 

*** 
Peperkoek met gebagatelliseerde Granyappeltjes en speculaasijs   

 
Koud-warme gegratineerde aardbeien en kiwi's 

 
Lauwwarme boterpeer in bladerdeeg met amandelmelk 

 
Bruinesuikersoufflé in korstdeeg met ijsgekoelde cichorei 

 
Groot nagerechten buffet "Du Biez" (+3,10 € ) 

Kaasbuffet (1/3 aantal gasten) (11,10 € : 3  = + 3,70 € ) 
 
 Prijs 86,30 €  
   

(*) Andere voorgerechten, hoofdgerechten en desserts inbegrepen  
in deze Klassieke menu op volgend blad (vetjes gedrukt). 

 
Klassiek menu – forfait classique 105,50 € 
Klassiek menu -  forfait “du Biez”  108,00 €   
Klassiek menu – forfait Elegance  113,20 € 
Klassiek menu – uw wijnen  101,70 € 

 
 
 

 
 

2. WIJNEN & BIJKOMENDE DRANKEN 
Tijdens de maaltijd en het avondfeest 

   
  A. Forfait «Classique»  Prijs/gast 19,20 € 
  Château de l’Aulnay , Loire et Château Beausoleil , Bordeaux Supérieur 

Bier , Coca-Cola, fruitsap, pompelmoessap  
Plat water, bruisend water (aan tafel) 
Koffie, thee, ijskoffie  

    
 B. Forfait «Du Biez» Prijs/gast 21,70 € 
    Sirius Bordeaux blanc et Sirius Bordeaux rouge   

Bier , Coca-Cola, fruitsap,  pompelmoessap 
Plat water, bruisend water (aan tafel) 
Koffie, thee, ijskoffie  

      
   C. Forfait «Elegance»  Prijs/gast 26,90 € 
     Petit Chablis Domaine Christophe et Chapelle Canterane St-Emilion 

Bier , Coca-Cola, fruitsap,  pompelmoessap 
Plat water, bruisend water (aan tafel) 
Koffie, thee, ijskoffie  

     
   D. Wijnen door Uzelf geleverd.  Geen kurkgeld 
   Bier, Coca-Cola, fruitsap, vers pompelmoes  

Plat water, bruisend water (aan tafel) 
  Koffie, thee, ijskoffie  
    Prijs/gast 15,40 €  

Opties : 
 - Champagne  Maison Brut  Prijs/fles 25,85 € 
 - Whisky (J. & B.)  Prijs/fles 25,85 € 
 -  Crémant d’Alsace Prijs/fles 11,00 € 
 - Fût Leffe (30 L) Prijs/vat 270,00 € 
 -  Mojito bar Prijs/glas 5,00 € 
 

3. PERSONEELSDIENST 
 Wij voorzien 1 kelner per 15 genodigden. 
  Dienst inbegrepen tot 3 uur 's morgens (einde muziek 3 uur) 
  Forfait 3 uur tot 5 uur :  300,-€  (einde muziek 5 uur) 
  Te bepalen voor receptie  
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KOUDE VOORGERECHTEN 

        
- Mille-feuille van zalm en witte heilbot met limoen, coulis van Tarama 
        
- Focaccia belegd met gemarineerde groenten, mozzarella en tonijntartaar 
 
- Fijne lasagne van rundcarpaccio met basilicum en parmezaansnippers 
 
- Cannellonni van grijze garnalen met prei en karkassap  
  
- Lauwwarme blokjes van halfgerookte zalm en brood uit het noorden "verloren"  

in avocadomousseline, koude raifortdressing met dille 
   
- Vormpje van bloemkool en fjord-heilbot in een marinade  

van bacon chips en kaviaarschuim   
 
- Half en half van tonijn en zwaardvis in een gepaneerd jasje met vijf zaden, zachte notensla, 

gazpachosorbet met wilde kruiden  
   
- Tartaar van witte en groene aspergepunten met lijnbaars en grof zout, zachte genevergelei, 

sorbet van groene thee + 3,30 € 
   
- Waaier van Canadese kreeft met crumble van gedroogde vruchten, 

marinière van gerookte zuivere olijfolie met kappertjes + 7,35 € 
 
- Fijnproeversbord met langoest en hoenderhaasje op zijn Creools, 

kokosbrick met gekonfijte exotische vruchten, citruschutney + 8,35 € 
 
- Terrine van getruffeerde  foie gras van gans "Du Biez", gemengde jonge sla en fijne 

brioche met eekhoornthesbrood + 4,85 € 
 
- Ons trio van seizoensgebonden foie gras    +  3,15 € 

 
- Asperges op vlaamse wijze met croutons (vegetarisch) + 3,00 € 

 
- Kleurrijke lentegroentjes op een tartaar van avocado (vegetarisch) + 3,00 €  

 
- Carpaccio van tomaat en courgette met basilicum (vegatarisch) + 3,00 € 

 
- Terrine van groene groenten (vegetarisch)  + 3,00 € 

 
 
 
 
 
 

WARME VOORGERECHTEN 
 
- Stoofpotje van zeewolf met grijze garnalen en saffraansaus    
       
- Spiesje van Sint-Jakobsvruchten en worstje van zuiderse groenten,  

chorizochips, auberginekaviaar, roomsaus met Espelette-peper 
   
- Zeebarbeelfilets op een bedje van artisjokmousseline en gebrande sesamezaadjes 

           
- Crumblepannetje van eendelever met gekruide hapjes en gekarameliseerde appeltjes 
   
- Papillote van klamschelpen en rivierkreeftenstaartjes met malse prei en romige 

schaaldierensaus   
  

 
- Feuillantine van zeebrasem en zoete aardappelen met kokoscrème 
  
- Kabeljauwpannetje met een kruidenmix en groentekroketjes 
  
- Risotto van Sint-Jakobsvruchten en knapperige chorizo       

 
- Roomsoep van Mechelse aspergepunten (vegetarisch) 

 
- Truffelverrassing (vegetarisch) 

 
- Waterkersroomsoep met smeuige ravioli (vegetarisch) 

  
- Op vel gebakken baars met knolseldermoes, knapperige nieuwe truffelaardappel + 1,70 € 
 
- Gegrilde zonnevis in een ratatouille van zacthe venkel, opgeklopte boter,  

anisette, gejodeerde zeewiermakaron + 1,70 € 
 
- Vert d’O van snoekbaars en palingfilets, kruidensoepje,  

mousseline van bintjes met salie + 1,70 € 
 
- Gekookte gepelde rivierkreeftjes met waterkersflan, roomsaus van peultjes,  

boschampignons, emulsie met het sap van de scharen + 4,50 € 
 

- Osso bucco van zeeduivel met witloofstronkjes en gebakken sjalotten, 
zoethoutparfum, gezouten koekje met pistacheschilfers + 4,50 € 

      
  -     Langoustines en Sint-Jakobsvruchten met tuinbonen, kreeftemulsie 

en focaccia met rouille + 6,60 € 
 
 -    Rug van kleine tarbot met groene asperges en Chabliswijn + 7,80 € 
 



 

BTW inbegrepen     

- Gefileerde zeetong, mousseline van prei, gegratineerde grijze garnalen 
en sausje  + 7,80 € 

 
- "Blanco" kabeljauwhaasje, gebakken pijlinktvis en dooierzwammen met look, 

gerookt sap + 1,70 € 
 
- Kreeft "aangebraden op het karkas" op een bedje van prei, Espuma van morieltjes 

en mousseline van bonen met stukjes spek + 15,75 € 
 
- Entapenade van goudbrasem met een trio van gegrilde groentjes + 6,60 €   
 
- Gebakken eendenlever met gekonfijte vijgen, gekarameliseerde knol, 

knapperige speculaas en lauwwarme gelei met Jurançon + 4,45 € 
  

 
 

HOOFDGERECHTEN 
 

- Filet van haanjte uit de Landes met kreeftenjus, kalfszwezerik 
en rivierkreeftenstaarten, mousseline de Paris   

 
- Gebraden filet van jonge eend met een assortiment van seizoensgroentjes en 

roze peperroomsaus    
 
- Eendenborst met geparfumeerde honing, gevulde crêpeline,  

exotisch fruit met karamel   
 
- Mesthoentje in Perigord-jasje, gebakken oesterzwammen en pancetta + 1,60 € 
 
- Patta negra in een korstdeeg van droge vruchten, chorizosap,  

Catalaanse olijfolie met zwarte olijven + 1,60 € 
 
- Gebakken lamsnootjes en -zwezeriken op een zacht bedje van charlotte- 

aardappelen met blonde lever  + 5,70 €  
 
- Op been gebakken lamsfilet met Garrigues-sappen en gekonfijt knoflook        + 5,60 € 
    
- Gegrilde lamskoteletjes met dragonsaus en geperste kropsla  + 5,60 € 
 
- Lendebiefstuk en eendenlever met gekonfijt witloof, 

fumet van kruiden  + 5,60 € 
 
- Op been gebakken kalfsrib met jus van de kalfswang en jonge 

gevulde groentjes   + 5,60 € 
 
- Ossenhaas met gebakken merg en patat, Graubunder-chips 

en jus met peterselie  + 8,90 € 

 
- Courgettebloem gevuld met vanilleaftreksel (vegetarisch) 

 
- Royale groenteschotel (vegetarisch) 

 
- Artisjokkenbodem gevuld met seizoensfrivoliteiten (vegetarisch) 

 
- Lasagne met groentelaagjes en tomatencoulis (vegetarisch) 

 
-  Jonge Bourgondische duivenborst op een flensje van erwten  

en spekreepjes, gelakte boutjes, gesmoorde sla  + 8,90 € 
 
- Kalfsfilet met beignet van zwerzerik, flan van dooierzwammen 

en bieslook   + 8,90 € 
 
- Kalfszwezeriknootjes op een clafoutis van aspergepunten, 

fijnproeversemulsie met truffels  + 10,60 € 
   

 
 

VLEES AAN HET SPIT (buffet) 
 
- Gebraden hammetje met honing en saus met oude Porto                                      - 2,00 € 
- Gebraden lamsschenkel met huisgemaakt saus                        
- Gebraden kalfsstuk met "fine champagne" roomsaus                                      + 1,20 € 
- Lendenbiefstuk met dragon aroma                                                   + 2,90 € 

 
KAZEN 

 
- Groot kaasbord met noten en druiven  + 11,10 € 
- Slaatje van warme geitenkaas met soldaatjes en coulis + 9,00 € 
- Gegratineerde peer met Roquefort + 9,00 € 
- Gemarineerde Chabichou met bonenkruid + 9,00 € 
- Nougat van Brie met gedroogde vruchten en acaciahoning + 9,60 € 
- Assortiment van Franse kazen + 11,10 € 
- Assortiment van Belgische kazen + 11,10 € 
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NAGERECHTEN 
 

- Peperkoek met gebagatelliseerde Granyappeltjes en speculaasijs  
- Koud-warme gegratineerde aardbeien en kiwi's  
- Lauwwarme boterpeer in bladerdeeg met amandelmelk  
- Bruinesuikersoufflé in korstdeeg met ijsgekoelde cichorei  
- Ijsnougat met kriekenparels  
- Knapperige verse seizoensvruchten met wijnsinaasappelbotersaus  
- Hazelnotengebak in amandelblaadjes en pistachecoulis  
- Bladergebak met pure cacao, mousse van roze pompelmoes  
- Vruchtensoepje met verse munt en frambozensorbet + 1,10 € 
- Bordje met trio van citrusvruchten + 1,10 € 
- Flensje met gekonfijte appeltjes en druiven met kaneelroomijs + 1,10 € 
-  Soufflé van pure zwarte chocolade met sinaasappelschilfers en vanillecoulis + 1,10 € 
- Groot nagerechtbord "Du Biez" + 2,05 € 
- Mijn vijf chocoladefantasietjes + 2,05 € 
- Meringue van amandelmelkijs met rode vruchten + 2,05 € 
- Hoge huwelijkstaart voor iedere gast + 1,95 € 
- Wedding-cake of hoge  huwelijkstaart bij het groot nagerechtenbuffet 

(min. 30 personen) Prijs/gast 13,85 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
GROOT NAGERECHTENBUFFET 

 
- Prestigetaaarten van onze meester patissier 
- Assortiment van internationale fijnproeverglaasjes 
- Seizoengebonden taart en gebak 
- Trio van crème brûlée 
- Assortiment van ijslekkernijen 
- "Le choix de réductions pâtissières" 
- Seizoensvruchtenslaatjes 
- Schuimgebakjes met bourbonvanille en fruitmoes 
- Mascarpone met rode vruchten 
- Glaasjes met sabayon 
- Spiesjes met exotisch vruchten 
- Gegratineerde aardbeien en kiwi's 
- Flensjes met aalbessengelei en sinaasappelbotersaus 
- Brusselse wafels met vier suikersoorten 
 + 3,10 € 
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AVONDFEEST 
Voor de uitgenodigden na het diner 

 
 1. KLASSIEKE FORMULE 
     

 Groot nagerechtendessert buffet 
   Prijs/gast 17,10 € 

 
 2. WIJNEN & BIJKOMENDE DRANKEN 
 
  A . Forfait «Classique»  Prijs/gast 17,65 € 
  Château de l’Aulnay, Loire et Château Beausoleil, Bordeaux Supérieur 
  Bier Jupiler, Coca-Cola, fruitsap,  pompelmoessap 

Plat water, bruisend water (aan tafel) 
  Koffie, ijskoffie, thee  

    
 B. Forfait «du Biez»  Prijs/gast 18,75 € 
    Sirius, Bordeaux blanc en Sirius, Bordeaux rouge 
   Bier Jupiler, Coca-Cola, fruitsap,  pompelmoessap 

Plat water , bruisend water (aan tafel) 
  Koffie, ijskoffie, thee  
     
   C. Forfait «Elegance»  Prijs/gast 20,70 €  
     Petit Chablis Domaine Christophe et Chapelle Canterane St-Emilion 
  Bier Jupiler, Coca-Cola, fruitsap,  pompelmoessap 

Plat water , bruisend water (aan tafel) 
  Koffie, ijskoffie, thee  
     
  D. Wijnen door Uzelf geleverd.  Geen kurkgeld   Prijs/gast 15,40 € 

Bier , Coca-Cola, fruitsap,  pompelmoessap 
Plat water , bruisend water (aan tafel) 

  Koffie, ijskoffie, thee 
     
 
  
  3. PERSONEELSDIENST 
 
 Dienst voorzien door het personeel van het diner.   

 
 

 
 

 
TUSSENDOOR 

(Tijdens de dansavond) 
 

- Klassiek verrassingsbrood (70 stuks/brood) Prijs/stuk 52,75 € 
- Prestige verrassingsbrood (70 stuks/brood)  Prijs/stuk  65,00 €  
- Belegde broodjes Prijs/stuk    1,55 €  
- Beenhesp + versieringen (min. 50 personen) Prijs/gast    5,85 €  
- Brie, brood en boter (min. 50 personen) Prijs/gast    3,90 €  
- Frieten  (min. 50 personen) en saucen Prijs/gast 3,90 €  
- Spekslagerij en groenten Prijs/gast   13,60 € 
- Uiensoep  Prijs/gast   5,60 €    
- Onze drie pasta's Prijs/gast 6,60 € 
- De «Giant» Prijs/gast 6,60 € 
- Big Hot Dog Prijs/gast 5,80 € 
- Vers fruit buffet Prijs/gast 5,80 €  

 
 

KINDERMENU (tot 10 jaar maximum) 
 

 MENU 1  MENU 2 
Aperitief koekjes Aperitief koekjes 
    
Meloen met Parmaham Assortiment belegde broodjes (6 st/pers)  
Gegratineerde zeeschelp (kaas, ham, americain, tonijn…) 
Garnalenkroketjes 
Kaaskroketjes  
                
Biefstuk, frietjes met seizoengroenten 
Geroosterde kip met kroketjes en groenten 
Brochette met kip op z’n provencaals en gegarneerde rijst 
Tartaartje van runderbiefstuk, béanraisesaus en frietjes 
  
Dessert Kleine gebakjes (2 st/pers)  
Water, Coca-Cola,sinaasappelsap  
 
                   Prijs/gast    27,00 €  Prijs/gast    13,50 € 
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1. LOGEMENTEN  

 
Naast Château du Biez 

 
 
-  Logement chez l’habitant  (: 0032.475.62.04.30 
   Villa "Soreille" – Pecq 
 
-  Villa White Cloud – Néchin (: 0032.476.72.74.40  
 
-  La Roseraie - Templeuve ( : 0032.69.36.02.76 
 
-  Alcantara – Tournai ( :   069 / 21.26.48 
  Fax : 069 / 21.28.24 
 
- Messeyne – Kortrijk ( :   0032.56.21.21.66 
 
- Park Hôtel – Kortrijk ( :   0032.56.22.03.03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naast Ferme des Templiers 
 
-  Hôtel Kyriad Lille Ouest – Lomme ( : 03.20.08.20.54  
 
- «Gîte» Ferme de la Forterie » à Verlinghem ( : 03.20.51.64.73 
 

 
Naast Dam 71 

 
- Hotel Messeyne –Groeningestraat 17 - Kortrijk ( : 056/21.21.66  
 

 
 
 
2.  MUZIEKINSTALLATIE 
 
BELGIE 
 
 
- Cornet Pierre ( : 0475/608.583 
 
  
- Johan Demeyer  ( : 0477/80.16.83 
 
 
FRANKRIJK 
 
- Public Address – Augustin Dubar  ( : 0033.320.72.39.98 
 
- Rodrigue Delannoy ( : 03.20.74.31.68 
 ( : 06.14.55.79.85 
- Lucien Masse ( : 06.03.32.59.17 
 
- XXL organisation ( : 08.99.23.26.34 
 
-Thomas Lejeune ( : 06.64.10.89.00   

                
          
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DE TE VOLGEN STAPPEN 
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A. 3 maanden voor de receptie 

 
Gelieve met ons contact op te nemen voor dat U de uitnodigingen opstuurt  
(indien vragen hierover). 
 
B. Elke geproefd gerecht zal aangerekend  worden volgens onze prijskaart 
 
 

  C. 2 maanden voor de receptie (het trouwfeest op punt stellen) 
 
Gelieve  "Château du Biez" op te bellen om een afspraak vast te leggen (keuze om te komen op dinsdag 
van 8u30 tot 12u, op donderdag van 08u30 tot 12u  indien trouwfeest in "Château du Biez" of "Château 
de Bourgogne" gebeurt.en vrijdag van 8u30 tot 12u) 
Afspraak om in "Ferme des Templiers" te komen op dinsdag of op vrijdag namiddag ("Château du Biez" 
opbellen) 

 
       Voor Dam 71 : Gelieve  een afspraak te nemen met Dhr. Ronny Soete op het nr. 0471/43.46.79 
 
 D. 1 maand voor de receptie 

 
Wij zenden U onze prijsofferte op. 
 
E. 8 dagen voor de receptie 

 
Gelieve de offerte voor akkoord ondertekend terug te sturen.  Alles moet volledig zijn (aantal 
uitgenodigden, uuraankomst, menu, opmerkingen,...) 
Gelieve de verdeling van de rekening per familie te bepalen. 

 
F. FACTURATIE : 
1. Bij ondertekening van het contract : voorschot (huur van de zaal) 
2. Ten laatste 6 dagen voor de receptie : volledige betaling na de finale offerte 

 
INDIEN GEEN BETALING , DAN HEBBEN WIJ HET RECHT DE RECEPTIE TE 

LATEN ANNULEREN 
 
 
 
 

 
 
 
G. Een afspraak vastleggen op maandag of op dinsdag juist  

voor  de receptie 
 
1.  Levering van uw wijn op het receptieadres 

Familienaam en datum van de receptie op de kartons melden  
 
2.  Ons op de receptieplaats het volgende af te geven : 
 
- Plan van onze zaal met het aantal personen aan iedere genummerde tafel  

(volgens afgegeven model) 
- Uw genoemde fiches alfabetisch indelen       
- De menu's met melding van het aantal menu('s)/tafel 
- Een middenkaart met naam (thema) van de tafel en lijst/tafel van de  

uitgenodigden dit in het geval dat de mensen niet precies worden aan tafel geplaatst 
OF 
Indien de mensen precies aan tafel geplaatst worden, gelieve een omslag te voorzien 
met de naamkaartjes in volgorde geklasseerd (de uitgenodigden zijn geplaatst volgens 
de omgekeerde richting van de wijzers) + themakaart van de tafel 

   
 
 
 


