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De gasten van het Candlelight Dinner kunnen, indien gewenst, achteraf meefeesten

Candlelight Dinner:Candlelight Dinner:
U kan genieten van een luxueus diner, geserveerd aan tafel, stijlvol en net dat ietsje meer…

De muzikale omlijsting tijdens het diner dansant wordt verzorgd 
Decorateur Liebregs & Liebregts zal u verrassen met prachtige bloemsierkunst.

in de Lounge Club maar niet omgekeerd.

In de deelnamekosten (€ 185 per persoon) zijn inbegrepen: aperitief, amuses, diner,
aangepaste wijnen en alle dranken, behalve sterke dranken.

Aanvang van het aperitief om 19.00 uur in feestkledij.

Lounge Buffet & Club Party:
 

Wij zorgen voor trendy gerechten in een modern en hip kader.
Dj J-Mbargo belooft een hele nacht dansplezier.

Aanvang van het aperitief om 20.00 uur in feestkledij.

Lounge Club Party:
U kan ook enkel inschrijven voor de Lounge Club Party.
Wij ontvangen u om 23.00 uur met een glaasje bubbels.

In de deelnamekosten (€ 70 per persoon) zijn inbegrepen: toegang tot de Lounge Club Party,

Dresscode: eveneens feestkledij

Voor reservatie kunt u bellen tijdens de kantooruren op het nummer 014/45 01 01
of mailen naar info@altaripa.be

Candlelight Dinner
AMUSES

KREEFT - COQUILLES - MOSSELTJES
Bisque

ZEEBAARS 
Beurre blanc - Spitskool - Kervelpuree

HERTENFILET 
Paddenstoelen - Knolselder -

KAAS ASSORTIMENT

CHOCOLADE

MOKKA & THEE

PETIT FOURS

Bosvruchten - Roomijs

Choux de Bruxelles - Aardappel

Lounge Buffet
Amuses

Geserveerd aan tafel:
Duo van vitello tonato en carpaccio van runds

In buffet:
Tomatensoep met bieslookroom

Witloofroomsoep

Quiche Lorraine & Quiche Provençale
Pasta met zalm en preisausje

Tagliatelle all’ Arrabbiata
Pizza’s à la minute gebakken in steenoven

Op houtskool gegrild:

Savourette filet met mosterd van Meaux Pommery

Uitgebreid assortiment van salades
Begeleidende dressings

Gebakken Ratte aardappeltjes en aardappelgratin

Tiramisu, Mousse au chocolat, 
Exotische bavarois, Muffins,

Huisgemaakt roomijs en sorbets, 
Wafeltjes op een stokje,

Pannenkoekjes op 3 wijzen: 

Kalkoenfilet met peperroomsaus

Chocoladefontein met marshmallows

Entrecôte met pittige béarnaisesaus

Dessertbuffet:

Suzette, Nutella & Bosvruchten,

en stukjes vers fruit

Koffie & thee buffet

Bekend van Ocean Club Marbella, Baouzza Beach Club Hasselt and many more...

In de deelnamekosten (€ 135 per persoon) zijn inbegrepen: aperitief, amuses, buffet,
wijnen en alle dranken, behalve sterke dranken, tot 04.00 uur.

Gelieve bij reservatie ook allergieën en diëten door te geven a.u.b.

door de schitterende band LIVE onder leiding van Manu Roofthooft.


