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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 door de schitterende band
van 2 jaar geleden, namelijk de band LIVE onder leiding van Manu Roofthooft.

Decorateur Liebregs & Liebregts zal u verrassen met prachtige bloemsierkunst.

in de Lounge Club maar niet omgekeerd.

In de deelnamekosten (€ 179 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 (€ 69 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:

Gepaneerde gamba met Parmezaanse kaas
Espuma van bloemkool

SINT-JACOBSVRUCHTEN 
Avocado - Granny Smith appel - Citrusgel

KREEFT

TARBOT 
Truffel - Puree - Groene kool

KALFSFILET 
Beukenzwam - Wortel - Snijboontjes - Aardappel

BELGISCHE KAZEN

ANANAS

Mokka en thee

Petit fours

Bresaola carpaccio

Sabayon - Passievrucht - Kokosijs

Lounge Buffet
Proevertjes:

Bresaola carpaccio met citroenolie
Mediterraanse quinoa salade

Caesar salade
Tartaar van Duroc ham met blauwe schimmelkaas

Kruidige noedelsalade
Gerookte zalm met zuidere groentjes en basilicum mayonaise

Couscous met verse kruiden, tomaatjes en olijven

Pompoensoep
Consommé Brunoise

Quiches van de chef
Ravioli van boschampignons en truffel met Tartufata saus

Scampi Diabolique

Op houtskool gegrild:

Lams met een Provençaals sausje

Uitgebreid assortiment van salades
Begeleidende dressings

Gebakken Ratte aardappeltjes

Parade van patisserie, Fruitsalade, 
Tiramisu, Mousse au chocolat,

Exotische en aardbeien bavarois, 
Huisgemaakt roomijs en sorbets, Wafeltjes op een stokje,

Pannenkoekjes op 3 wijzen: Suzette, Nutella & Bosvruchten, 

Iberico varkenshaasje met peperroomsaus

Chocoladefontein met marshmallows en stukjes vers fruit 

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

In de deelnamekosten (€ 129 per persoon) zijn inbegrepen: aperitief, hapjes, buffet,
wijnen en alle dranken, behalve sterke dranken, tot 04.00 uur.

Om 24.00 uur kan u genieten van spetterend vuurwerk.

Bisque Tong op z’n Thais met kokosmelk
Lasagne van groenten en ricotta

Pizza’s à la minute in steenoven gebakken


