
New Year's 
Eve

Join us with New Year's Eve, 
to celebrate the beginning of

2023
Alta Ripa II

Engelstraat 6
2360 Oud-Turnhout

19 h
31
DEC



Lounge Buffet & Club Party
Wij zorgen voor trendy gerechten in een modern en hip kader.

DJ J-Mbargo belooft een hele nacht dansplezier.
Bekend van Ocean Club Marbella, Baouzza Beach Club Hasselt and many more...

 
In de deelnameprijs van € 150,00 / pers. zijn inbegrepen: aperitief, hapjes, lounge buffet, 

wijnen en alle dranken, behalve sterke dranken.
 

Aanvang van het aperitief om 19u in feestkledij.

Luxe Lounge Buffet & Club Party
U kan er ook voor kiezen om naast het Lounge Buffet een extra luxueus buffet bij te bestellen.

Dit luxe buffet is enkel voorzien voor de gasten die deze upgrade bestellen.
Deze formule is uitsluitend per tafel te boeken.

 
De deelnameprijs bedraagt € 225,00 / pers.

Inbegrepen: aperitief, hapjes, lounge buffet + luxe buffet, 
wijnen en alle dranken, behalve sterke dranken.

 
Aanvang van het aperitief om 19u in feestkledij.

Lounge Club Party
U kan ook enkel inschrijven voor de Lounge Club Party.

 
In de deelnameprijs van € 65,00 / pers. zijn inbegrepen: 

toegang tot de Lounge Club Party, een glaasje bubbels, dessertbuffet 
en alle dranken, behalve sterke dranken.

 
Wij ontvangen u om 23u in feestkledij, met een glaasje bubbels.

Kids Buffet & Party
Voor de kinderen van 5 tot 12 jaar wordt er in een aparte zaal een kids buffet 

opgesteld met begeleiding en animatie.
 

De deelnameprijs bedraagt € 60,00 / kind
Inbegrepen: kids buffet, dranken, begeleiding en animatie.

 
Aanvang om 19u.



Proevertjes:
Kalfs – tonijn – wasabi

Geitenkaascrème – honing 
Scampi – couscous – Bergamot 

Rijstnoedels – bloemkool – roze garnaal
Hummus - komkommer – tomatenpesto – kikkererwten 

 
Tomatensoep met bieslookroom & Broccoliroomsoep

 
Pizza assortiment à la minute gebakken in steenoven

Pulled porc – Mexicaanse salsa
Huisgerold garnaalkroketje – kruidensalade

 
Op houtskool gegrild:

Entrecôte met béarnaisesaus
Savourette filet met peperroomsaus

Mosterdsaus
Huisgerookte zalm – dille 

Assortiment salades en begeleidende dressings
Aardappelgratin & Zoete aardappelfrietjes

 
Dessertbuffet:

Citroencrème biscuit, Cheesecake met rood fruit
Tiramisu, Mousse au chocolat

Huisgemaakt roomijs en sorbets 
Wafeltjes op een stokje

Pannenkoekjes op 3 wijzen: Suzette, Nutella & Bosvruchten
Chocoladefontein met vers fruit en marshmallows

 
Koffie en thee buffet

Lounge Buffet 



Luxe Buffet 
Oesters natuur op gletsjerijs

Kreeft Bellevue
Terrine van ganzenlever met ajuincompote

Tataki van Sint-Jacobsvrucht met couscous, fijne groentjes en Champagne-Truffelsaus
Zeebaars à la minute gebakken op onze plancha

 

Inschrijven
Voor reservatie kunt u bellen tijdens de kantooruren op het nummer 014/45 01 01

of mailen naar info@altaripa.be
 

Gelieve bij reservatie ook allergieën en diëten door te geven aub.
 

We are looking 
forward to 2023!

mailto:info@altaripa.be

