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Hartelijk dank voor uw interesse in "De Zevensterre". Het doet ons enorm plezier om u onze
brochure voor 2021/2022 te kunnen aanbieden. Deze staat vol leuke mogelijkheden, met
formules passend binnen ieders budget.

Samen met u, verwelkomen wij uw gasten in onze gezellig en sfeervol ingerichte feestzaal.
Onze stijlvolle zaak met zijn mooie tuin, stretchtent, buitenkeuken en grote parking, is het ideale
feestadres voor een huwelijksfeest, jubileum, verjaardagsfeest, babyborrel, communie of
personeelsfeest.

Ons ervaren en gedreven team zorgt voor een vlekkeloze organisatie van uw feest of
evenement. Van ontvangst met bubbels tot het sluiten van de dansvloer, en van hapje tot
zoetigheid bij de koffie: u en uw gasten worden op de wenken bediend en dit in
een gezellige en vriendelijke sfeer.

In deze brochure vindt u heel wat formules en mogelijkheden om uw feest of evenement
bijzonder en onvergetelijk te maken. Uiteraard is dit alles slechts een leidraad en kan alles
besproken en aangepast worden. Wij houden heel graag rekening met de wensen van onze
klanten.

Kom gerust even vrijblijvend een bezoek brengen aan onze zaak. Tijdens een gemoedelijke
babbel leiden wij u graag rond in de feestzaal en tuin, bekijken we samen de mogelijkheden en
beantwoorden we heel graag uw vragen en opmerkingen. U maakt het best een afspraak door
ons te contacteren via e-mail.

Nogmaals dank voor uw interesse. We wensen u heel veel plezier toe met de voorbereiding
van uw feest of evenement!

Feestelijke groeten,
Dominique en Nathalie Valcke
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Goede afspraken maken goede vrienden
Zaalbezichtiging
U kunt vrijblijvend een kijkje komen nemen in onze feestzaal. U maakt hiervoor best een
afspraak door ons te contacteren via e-mail.
 .
Een optie nemen op een datum
U kunt een optie nemen op een bepaalde datum naar keuze. Deze blijft ongeveer 14 dagen
geldig. Informeert er tijdens deze periode iemand anders  naar dezelfde datum, dan zullen wij
u contacteren. In dit geval heeft u eerste keuze.

De feestzaal definitief reserveren
Eens u zeker bent dat u met ons in zee wenst te gaan, laat u ons dit best zo snel mogelijk
weten. We leggen de datum dan voor u vast. 
Bij reservatie vragen wij om een 'overeenkomstdocument' in te vullen en naar ons toe te
sturen. We vragen tevens een eerste voorschot. Het bedrag hiervan hangt af van de aard van
uw feest of event. Eens voldaan is aan deze voorwaarden, is uw reservatie definitief.

Voorschotten en eindfactuur
Enkele weken voor het feest vragen wij nogmaals een voorschot van ongeveer 1/2de van het
eindbedrag. Dit dient minstens 5 dagen voor het feest betaalt te worden. De eindafrekening
ontvangt u na het feest per factuur en is betaalbaar binnen de 14 dagen.

Bespreking van het programma en de menu
De definitieve afspraken omtrent de dagindeling en de menu worden ten laatste 2 weken op
voorhand met ons gemaakt. U maakt hiervoor best een afspraak via e-mail.

Definitief aantal personen 
Het aantal gasten dient ons ten laatste de
maandag voor aanvang van het feest per e-mail mee
gedeeld te worden. Hierna kunnen wij helaas geen 
annuleringen meer aanvaarden. Dit aantal zal
minimum gefactureerd worden, ongeacht het 
aantal gasten dat zal aanwezig zijn op het 
feest. Uiteraard geldt dit enkel voor het eten.
De dranken worden niet aangerekend.

Tafelschikking
Gelieve de tafelschikking ten laatste 3 
dagen voor het feest per e-mail aan ons te 
bezorgen. Bij vragen kunt u ons steeds 
contacteren. We helpen jullie graag mee.
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Discobars - live muziek - animatie
Tijdens de receptie, de maaltijd en  het napraten zorgen wij zelf voor aangename
achtergrondmuziek.
Bij het zoeken naar een geschikte discobar kunnen wij u vrijblijvend advies verlenen. Uiteraard
bent u volledig vrij in het kiezen van uw eigen DJ.
Live bands zijn toegelaten indien ze spelen met een gewone zanginstallatie. Zware PA's zijn niet
toegelaten. DJ's en live bands dienen zich te houden aan de wettelijk toegelaten geluidslimiet
van 95 db, en zijn steeds verantwoordelijk bij eventuele geluidsklachten.
Animatie tijdens het feest is mogelijk. Gelieve wel steeds op voorhand met ons af te spreken
wanneer dit het best gebeurd tijdens het feest. Dit om de werking in de keuken optimaal te laten
verlopen.

Decoratie
In onze prijzen is de decoratie van de feestzaal en de tuin inbegrepen. We zorgen voor mooi
witte linnen, rokken aan de tafels, veel kaarsen en verse bloemen.
Wenst u extra's zoals bvb ballonnen, extra bloemen of meubels? Dit kan zeker en vast tegen
meerprijs. Witte stoelhoezen over onze stoelen = 7 € / stoel

Onze prijzen
Alle prijzen zijn dienst en BTW inbegrepen. Bij serieuze prijsverhogingen van bepaalde
ingrediënten (garnalen, bepaalde soorten vis, ...) zullen wij de klant meteen informeren en
eventueel een alternatief voorstellen. 

Zaalhuur
Bij groepen kleiner dan 40 personen kan er in sommige gevallen een zaalhuur gevraagd worden.
Dit hangt af van de aard van het feest, de gekozen formule, ... Dit wordt steeds op voorhand
vermeld indien van toepassing.

Bediening
In de prijzen van onze menu's en drankenforfaits zit de bediening steeds inbegrepen. Nadien
wordt de bediening aangerekend aan 35 € / uur / kelner en dit tot en met de afbouw van de
discobar.
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Receptieformules

Onze receptieformules bestaan zowel in korte als lange versie en bevatten steeds verfijnde koude en
warme hapjes naar believen. De korte versie wordt vooral gebruikt voorafgaand aan een avondfeest.
De lange versie wordt meestal genomen voor genodigden die niet blijven op het avondfeest. Naast
deze twee formules, kunt u ook kiezen voor een middag- of avondvullende receptie. Deze vervangt
een zittend feest met menu of buffet. Vindt u niet wat u zoekt tussen onze formules, of wenst u liever
te betalen per gedronken consumptie of fles, aarzel dan niet ons uw wensen door te geven. We
maken heel graag een mooi voorstel op maat. 

Receptieformules 45 minuten

Duchesse du Montigny met vruchtensap & hapjes naar believen - 14,50 €
Cava Portacelli met vruchtensap & hapjes naar believen - 15,50 €
Champagne Veuve Elisabeth brut & hapjes naar believen - 20,00 €
Champagne Delabaye 1er Cru & hapjes naar believen - 22,00 €

Receptieformules 90 minuten

Duchesse du Montigny met vruchtensap & hapjes naar believen - 26,00 €
Cava Portacelli met vruchtensap & hapjes naar believen - 28,00 €
Champagne Veuve Elisabeth brut & hapjes naar believen - 37,00 €
Champagne Delabaye 1er Cru & hapjes naar believen - 41,00 €

Bij onze recepties zijn huiswijnen, bieren en
frisdranken steeds inbegrepen. Er wordt naar
believen geschonken. Onze verfijnde hapjes
worden koud en warm geserveerd en bestaan
uit een wisselend seizoensaanbod met vis,
vlees en veggie. Indien gewenst kunt u de
tijdsduur verlengen tot een uitgebreide
receptie van meerdere uren. Vraag ons gerust
de mogelijkheden en prijzen.
Cocktails, mocktails, streekbieren, sangria, gin
tonic, smoothies, oesters, buffetstandjes,
ijsjes, chocoladefontein, … Vertel het ons. Wij
houden heel graag rekening met al jullie
wensen!
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Dranken aan tafel
U heeft de keuze uit verschillende maaltijdforfaits om zorgeloos te genieten tijdens uw menu, buffet
of walking dinner. Wenst u liever geen drankenforfait, maar gewoon te betalen per gedronken
consumptie of fles? Dit kan uiteraard ook

Maaltijdforfaits

witte en rode huiswijn* l alle frisdranken l alle bieren l water op tafel l van start maaltijd tot en met
het nagerecht l max duurtijd: 3 uur - 14,50 €

witte en rode kasteelwijn uitgezocht in functie van het menu l alle frisdranken l alle bieren l water
op tafel l van start maaltijd tot en met het nagerecht l max duurtijd: 3 uur - 21,50 €

witte en rode top kasteelwijn uitgezocht in functie van het menu  l alle frisdranken l alle bieren l
water op tafel l van start maaltijd tot en met het nagerecht l max duurtijd: 3 uur - volgens offerte

* Huiswijnen:
wit: Domein Winch - Sauvignon blanc - Bordeaux
rood: Domein Winch - Merlot - Bordeaux

Dranken per stuk

cola / cola zero - 2,30 €
chaudfontaine plat / bruisend - 2,30 €
fanta / ice-tea / gini / schweppes tonic - 2,30 €
fruitsap - 2,30 €
Maes pils - 2,30 €
Hoegaarden - 2,80 €
kriek - 2,80 €
Carlsberg - 2,80 €
Vedett - 2,80 €
Leffe - 3,50 €
Westmalle - 3,50 €
Duvel - 3,50 €
glas huiswijn wit / rood - 4,50 €
fles huiswijn wit / rood - 22,50 €
glas schuimwijn Duchesse du Montigny - 4,50 €

fles schuimwijn Duchesse du Montigny - 22,50 €
glas cava Portacelli - 5 €
fles cava Portacelli - 25  €
porto wit / rood - 4  €
martini wit / rood - 4  €
pineau de Charentes - 4  €
sherry - 4  €
campari orange - 6,50 €
passoa orange - 6,50 €
pisang orange - 6,50 €
ricard - 6,50 €
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Inbegrepen dranken: alle frisdranken, warme dranken, pilsbier, huiswijnen & schuimwijn
Duchesse du Montigny.    
Toeslag lichte bieren: kriek, Hoegaarden, Vedett, Carlsberg, Rodenbach - 2 €/st
Toeslag zware bieren / cava, Duvel, Leffe, Westmalle - 2,50 €/st
Na 4 uur: dranken per stuk + bediening aan 35 € per kelner per uur.
15 € / persoon

Ontvangst: glaasje Duchesse du Montigny of fruitsap
Duurtijd van de forfait: 4 uur
Inbegrepen dranken
alle frisdranken, warme dranken, pilsbier, huiswijnen & schuimwijn Duchesse du Montigny. 
Toeslag lichte bieren: kriek, Hoegaarden, Vedett, Carlsberg, Rodenbach - 2 €/st
Toeslag zware bieren / cava, Duvel, Leffe, Westmalle - 2,50 €/st
Na 4 uur: dranken per stuk + bediening aan 35 € per kelner per uur.
21 € / persoon

De dranken worden genoteerd per stuk
Er wordt op voorhand afgesproken welke dranken er al dan niet worden geschonken
De bediening wordt aangerekend aan 35 € / kelner / uur

Dranken tijdens het dansen

Tijdens het napraten na de maaltijd, of tijdens het dansen heeft u de keuze uit volgende
mogelijkheden voor de dranken: een drankenforfait of dranken aangerekend per gedronken stuk.

Dansforfait voor de (avond)gasten

Deze forfait start meteen na de koffie bij aanvang van het dansfeest. We serveren dranken naar
believen naar het principe: drankje leeg = nieuwe consumptie.

Duurtijd van de forfait: 4 uur

Dansforfait voor invallers vanaf het nagerecht

Het is niet mogelijk om gasten uit te nodigen, enkel en alleen voor dranken.

Dranken per consumptie
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Lentemenu

spelerij met zalm / mierikswortel & zure room / Pink lady

velouté van paprika / mascarpone / basilicum & pijnboompitjes 

parelhoen / dragon / primeurgroentjes / grenaillekrieltjes / fleur de sel

carpaccio van ananas / vanilleroomijs / hazelnoot / krokantje

fruitsorbet naar keuze - 4,50 €
extra tussengerecht: Groenlandse heilbot / asperges / botersaus - 15,00 €

Zomermenu

gerookte paling / Noordzeegarnalen / mierikswortel / rode biet / Pink Lady appel

velouté van courgette / kokos & koriander / scampi

dunne lende Holstein / shiitake / zomergroentjes / rösti

gebakken aardbeien / vanilleroomijs / acaciahoning / balsamico

fruitsorbet naar keuze - 4,50 €
extra tussengerecht: wijting / kokkels & mosselen / venkel / tomaat / dille - 16,00 €

Seizoensmenu’s

4-gangenmenu lente / zomer / herfst / winter  -  45 €
All-in: receptie met 45 minuten cava, 4 hapjes, maaltijdforfait met huiswijnen en koffie  --  80 €
Pronkstuk in roomijs of biscuit i.p.v. weergegeven dessert  -  *****
Dessertbord i.p.v. weergegeven dessert  -  + 5 € (luxegebak) / 7 € (mini desserts)
Dessertbuffet i.p.v weergegeven dessert  -  + 10 € (premium) of 12,50 € (prestige)

Alle soepen en hoofdgerechten worden naar believen bediend.
Andere seizoensmenu's op aanvraag.
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Herfstmenu

wildpastei / terrine van ganzenlever / gerookte eend / Turkse vijg / noten

velouté van butternutpompoen / zure room / gerookte zalm / kervel

Ardeens varkenshaasje / bospaddenstoelensaus / herfstgroentjes / gratin

gebakken appeltjes / karamelroomijs / pistache / kaneelsaus

fruitsorbet naar keuze - 4,50 €
extra tussengerecht: roodbaars / prei / mosterd / tomaat / kervel - 16,00 €

Wintermenu

Italiaanse gedroogde ham / tartaar van witloof & appel / scampi / mosterd & honing

velouté van winterpeen & pastinaak / bospaddenstoelen / forel / dille

dunne kalfslende / pancetta & sjalot / wintergroentjes / savooipuree

plat appelgebakje / kaneelroomijs / kletskop / pecannoten / ahornsiroop

fruitsorbet naar keuze - 4,50 €
extra tussengerecht: roodbaars / prei / mosterd / tomaat / kervel - 16,00 €

10



trio van gerookte vis / venkel & Grany Smith / mierikswortel / kwartelei - 13,00 €
zalm op 3 wijzen / zure room / dille / toast - 13,00 €
tartaar van gerookte forel & Noordzeegarnalen / appel / radijs / kruidenmayonaise - 14 €
makreel / witloof & selder / Grany Smith / dille & mosterd - 13 €
carpaccio van Sint-Jakobsvrucht / gerookte paling / limoen / Pink Lady / kruidenslaatje - 17 €
carpaccio van tonijn / acaciahoning & limoen / pistache / Parmesan & rucola - 15 €
ceviche van zeebaars / kruidenolie / gemarineerde tomaatjes / mango / sesam - 14 €
fijne sneetjes kalfsvlees / tataki van tonijn / kappertjesdressing / rucola & Parmesan - 16 €
licht gemarineerd roastbeef / humus van kikkererwt & ansjovis / zwarte olijf & kappertjes - 13 €
carpaccio van witblauw rund / Aceto Balsamico / pijnboompitjes / Parmesan & rucola - 13 €
gedroogde ham / vijg & meloen / feta / walnoot & pistache - 13 €
seizoenspastei / gerookte eend / ganzenlever / vijg / compote / kramiek - 15 €

Onze kaart

Koude voorgerechten

Wenst u een voorgerecht dat niet in bovenstaande lijst staat? Geen probleem, wij maken alles
wat u wenst. Vraag vrijblijvend info.

tomatensoep* - 6 €
preisoep* - 6 €
broccolisoep - 6 €
courgettesoep - 6 €
wortelsoep - 6 €
kervelsoep* - 6 €
bloemkoolsoep* - 6 € 
knolseldersoep*- 6 €
aspergesoep - 6 €
kippensoep* - 6 €
minestronesoep - 6 €
paprikasoep* - 6 €
waterkerssoep* - 6 €

Soepen

lente / zomer
 

witloofsoep - 6 €
champignonsoep - 6 €
pompoensoep - 6 €
pastinaaksoep - 6 €
erwtensoep - 6 €
savooikoolsoep - 6 €
ajuinsoep - 6 €
ossenstaartsoep - 8 €

herfst / winter
 

 

rundsconsommé* - 8 €
gevogelteconsomé* - 8 €
wildconsommé - 8 €
visconsommé* - 8 €
garnalenbisque* - 9 €
kreeftenbisque*- 9 €
bouillabaise - 10 €
romige Noordzee vissoep* - 8 €
thaise vissoep* - 8 €

Speciale soepen

Soepen aangeduid met een * passen in ieder
seizoen. Wenst u een soep die niet in het
lijstje staat? Geen probleem. Wij maken deze
graag!
In samenspraak kiezen wij een passend
soepgarnituur zoals bijvoorbeeld reepjes
ham, garnaaltjes, zalmsnippers,
kippenblokjes, kruidenolie, croutons,
spekkrokantjes, …
Onze soepen worden naar believen bediend. 11



huisbereide kaaskroketten - 12 €
huisbereide garnaalkroketten - 14 €
Italiaanse ham / scampi in tempura / Pink Lady / tomatensalsa / bieslookdressing - 13 €
scampi / venkel / tomaat / botersaus / tuinkruiden - 13 €
scampi & coquille / prei / dille / witte wijnsaus / Emmental - 14 €
gamba’s / hoeveboter / sinaasappel / limoen / groene kruiden - 14 €
langoustines / prei & spinazie / zachte curry / tomaat  - 16 €
gegrilde zalm / tomatenvinaigrette / venkel / basilicum- 13 €
kabeljauw / mosterd & groene kruiden / courgettespaghetti - 14 €
tongschar / spitskool / garnaaltjes / Hollandse saus - 14 €
Sint-Jakobsvrucht / broccolicrème/ venkel / tomaat / botersausje met pastis - 16 €
millefeuille met zeewolf / kool / shiitake / sausje met gegrilde paprika - 14 €
schelvis / zachte crème van aardappel & prei / schelpjes / tuinkruiden - 14 €
gefruite wijtingreepjes / limoen / remoulade / fijn slaatje - 14 €
pladijs / basilicumsabayon / spinazierisotto / pijnboompitten - 14 €
vispannetje uit de oven / tuinkruiden / gruyère - 13 €
griet / warme groentevinaigrette / dragon / aardappelmousseline - 17 €
tarbot / grijze Noordzeegarnalen / tuinkruiden / zeegroentjes / Hollandaise (richtprijs 17 - 22 €)
asperge gerecht naar keuze (met beenham, garnalen, prosciutto, scampi, zwezerik, ... seizoen)
gebakken kalfszwezerik / witloof / gedroogde ham / pastinaak - 18 €

Warme voorgerechten

Wenst u een voorgerecht dat niet in bovenstaande lijst staat? Geen probleem, wij maken alles
wat u wenst. Vraag vrijblijvend info.

Feestelijke sorbets
Feestelijke sorbetsmet fruit naar keuze - 4,50 euromet champagne - 6 euro
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varkenshaasje Archiduc - 16 €
moelleux van varkenshaasje / sjalot en pancetta - 17 €
speenvarken / graantjesmosterd / gebrande uitjes - 18 €
varkenswangen / Westmalle / paddenstoelen - 17 €
kalfsgebraad / Porto & dragon - 17 €
dunne kalfslende / groene peper / mosterd - 19 €
kalfsblanquette / bladerdeeg / kervel & groene asperge - 17 €
parelhoenfilet / fruitig sausje / crispy uitjes - 19 €
hoevekip / shiitake / basilicum & pancetta - 16 €
kalkoenborst / Parijse champignons / dragon - 16 €
eendenborst / oesterzwammen & bieslook - 17 €
Mechelse koekoek / tuinkruiden & tomaat - 19 €
luxe vol-au-vent / Noordzeegarnalen / bladerdeeg - 17 €
chateaubriand / groene peper / gebakken champignons - 18 €
rib-eye / saus naar keuze / fijne rauwkostsalade of warme seizoengroentjes - 20 €
ossenhaas / saus naar keuze / fijne rauwkostsalade of warme seizoengroentjes - 23 €
lamskroon / courgettini / salie / huisgedroogde tomaat - 20 €
lamsrumpsteak / rozemarijn / sjalotjes & rode wijn - 18 €
lamsbout / knoflook & rozemarijn - 16 €
zomerhert "Cervena" (seizoen) / pancetta /  groene asperges - 20 €
*** wildgerechten volgens seizoen en op aanvraag ***
*** visgerechten als hoofdgerecht op aanvraag ***

Hoofdgerechten

Alle hoofdgerechten worden vergezeld van saus, garnituren, groentjes of fruit en een aardappel-,
rijst- of pastabereiding. Wij bespreken dit samen met de klant en houden graag rekening met diens
wensen. Onze hoofdgerechten worden naar believen bediend.

Onze hoofdgerechten worden naar believen bediend. De prijzen zijn berekend als onderdeel
van een 4 gangen menu (voorgerecht - soep - hoofdgerecht - nagerecht). Wenst u het
hoofdgerechten in een 3 gangen menu (voorgerecht of soep, hoofdgerecht, dessert) te nemen,
dan rekenen wij een supplement van 25 % aan.

Wij voldoen graag aan de vegetarische wensen van onze gasten
en werken met plezier een aangepast menu uit!
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Nagerechten
Dame Blanche - 8 €
ijscoupe met vers seizoensfruit - 8 €
ijscoupe brésilienne - 8 €
ijscoupe met warme rode vruchten - 8 €
ijscoupe met gebakken aardbeien & roomijs - 8 €
gebakken appeltjes met roomijs - 8 €
appeltaart met roomijs - 8 €
sabayon met seizoensfruit - 8 €
sabayon met roomijs en seizoensfruit - 9 €
crème brûlée - 8 €
chocolademousse - 7 €
tiramissu met seizoensfruit - 8 €
pana cotta met seizoensfruit - 7 €

koffie naar believen - 3,50 €
koffie met versnaperingen (koekjes, snoepjes, pralines, ...) - 5 €

Koffie

Leuke zoetigheden voor het extra opsmukken van een dessertbuffet,
receptie, babyborrel, dansfeest, vergadering, ....

assortiment mini cupcakes - 2,50 €/st
assortiment cakepops op een stokje - 2 €/st
flensjes - 2 €/st
wafflesticks - 2,50 €/st
beignets (appel, chocolade of banaan) - 2,50 €/st
croque en bouche (soezentoren vanaf 60 stuks) - 1,60 €/st
hoorn des overvloeds met diverse ijsbollen en sorbets (vanaf 60 bollen) - 75 € voor
de hoorn + 2 € / bol
bamboestok met mini ijshoorntjes - 2,50 €/st
roomijstruffel op een bamboestokje - 2,00 €/st
assortiment minigebakjes en -taartjes - 2,00 €/st
assortiment mini glaasjes met zoete (ijs)vulling - 2,20 €/st
mini moulleux met chocolade, caramel, fruitvulling, ... - 2 €/st

Dessertborden
dessertbord met persoons luxegebak met bordgarnituren
(zie mogelijkheden smaken bij "Mogelijkheden taarten in
biscuit, bavarois, mousse, ...") - 10 €
samengesteld  dessertbord met mini dessertjes - 12 €
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Mogelijkheden taarten in roomijs:
Trufona: Krokante feuilletinebodem, vanille- en pralinéroomijs, merengue en caramelcrémeux.
Split: Krokante bodem, chocoladeroomijs, bananensorbet en krokante toets van gebrande pecannoten.
Fraisier: Biscuit-vanillebodem, vanilleroomijs en aardbeiensorbet.
Pistachier: Biscuit-vanillebodem, vanille- en pistacheroomijs.
Exotic: Biscuit-vanillebodem, vanilleroomijs en exotische sorbet.
Lotus: Kruidige biscuit-vanille bodem, speculoosroomijs en zuiderse sorbet.
Miami: Biscuit-vanillebodem, roomijs met witte chocolade en passievruchtensorbet.
Maroni: Krokante feuilletinebodem, Roomijs van bittere chocolade met geconfijte kastanje. Vanilleroomijs en
caramel.
Pablo: Biscuit-vanillebodem, vanille- en aardbeiroomijs met een aardbeiencoulis.
Flambé: Biscuit-vanillebodem, vanilleroomijs en frambozensorbet, omgeven door goudgebrande merengue.
Natuur: Biscuit-vanille, yoghurtroomijs en rode vruchtensorbet.
Tea-time: Caramelroomijs in combinatie met Earl Grey Tea-roomijs, opgefrist met citroensorbet.
Mikado: Krokante bodem met vanille- en chocoladeroomijs.
Kupe: Biscuit-vanillebodem, vanille- en cuberdonroomijs.
Cappucinno: Vanille- en mokkaroomijs met fijne chocoladetoets.

Mogelijkheden taarten in biscuit, bavarois, mousse, ...:
Biscuit klassiek: Luchtige biscuit met slagroom en vers fruit
BitterSweet: Duo van melk- en fondantchocoladebavarois. Earl Greythee infusie en oranjebloesemroom.
Bombe Caramel: Zachte chocolademousse met vanillecrémeux, overgoten met caramel.
Jasmine: Bittere chocoladebrownie met pecannoten, terrine van chocolade. Bavarois van sinaasappel met
sinas-jasmijn marmelade.
Poirrot: Geflambeerde Durondeaupeer, karamelmousse en melkchocolade.
Rubens: Champagne- en frambozenmousse, semi confit van ananas, limoen en gember.
Charlotte aardbei: Lepelbiscuit, chocolademousse en aardbeibavarois.
Tonka: Bavarois van framboos met crémeux van tonka.
Orange: Bittere chocolademousse met crémeux van sinaasappel.
Belize: Mousse van champagne, panna cotta en bavarois van amarenakers.
Mazid: Crispy mousse van cocosnoot, crémeux van banaan en cardemon.
Noisette: Chocoladedacqoise, notenmousse en toffee.
Fôret Blanc of Fôret Noir.
Damme: Bittere chocolade, crémeux van bloedappelsien en gelée van mango.
Cappucino: Chocoladebrownie en puur koffie.
Zwarte Prins: Bittere chocoladebavarois met crème brulée en dronken kriekjes.
Herba: Knapperige mousse van speculoos met witte chocolade.
Marron: Tiramisu van kastanje, melkchocoladebavarois en abrikoos.
Magnifico: Mango en melkchocolade met muntinfusie.
Passion: Frisse passievruchtenmousse met frambozensaus.

Onze specialiteit: Prachtige (ijs)taarten volgens thema
Huwelijk, verjaardag, babyborrel, pensioen, ...

onze ijstaarten worden geserveerd met coulis &
fruitgarnituur
print met eigen foto: 11 €
Heeft u een eigen idee omtrent ontwerp van de
 taart? Laat het ons weten. Er is veel mogelijk!
verse bloemen op de taart: prijs op aanvraag
basisprijs: 8 € / persoon

8 €
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lUXE DESSERTBUFFET

De Zevensterre
Een sfeervol feest wordt nog zoveel mooier met een heerlijke zoete afsluiter. Naast onze tal van
heerlijke oog- en tongstrelende nagerechten op bord, in glazen of in kommetjes zijn onze
artisanaal bereide dessertbuffetten het uitgangsbord van onze zaak.

Al onze buffetten zijn te personaliseren volgens uw wensen, thema, huisstijl, ...

* Invallers vanaf het dessertbuffet:
+ 20 % supplement op de buffetprijs
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Specialiteit van het huis
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Dessertbuffet premium
-mini crème brulée
-mini fruitgebakjes of fruitsabayon
-duo chocoladeschuim
-variatie schepijs
-verse vruchtensalade
-rijstpap met bruine suiker
-tiramisu
-assortiment patisserie
-ruime variatie mini gebakjes, mousse en bavarois
-variatie schepijs
-koffie/thee naar believen

Een ruim en kleurrijk buffet dat gedeeltelijk bestaat uit mini porties, maar ook uit kommen
en grote taarten.
17,50 € / persoon

Dessertbuffet prestige - Aanrader (meest genomen)
-mini crème brulée
-mini fruitgebakjes
-Ijsgekoelde sabayon met seizoensfruit
-duo chocoladeschuim
-assortiment schepijs en sorbet, of ijstaarten, of een gelegenheidsijstaart. (smaak naar   keuze)
-verse vruchtensalade
-gemarineerde ananas of rode vruchten (volgens seizoen)
-roomrijst met cointreau
-tiramisu
-assortiment patisserie
-ruime variatie mini gebakjes, mousse en bavarois
-souflé glacé au Grand Marnier
-koffie/thee naar believen

Een zeer ruim en kleurrijk buffet dat een mooi evenwicht vormt tussen mini porties,
kommen, glaasjes en taarten. Hierin kan zonder meerkost een ijstaart (al dan niet in pièce
montée-vorm) voorzien worden. Dit betreft een basistaart volgens onze normen.
Speciale wensen en bedrukkingen zijn aan eventuele meerkost.
20 € / persoon

Dessertbuffet Walking dinner
-mini crème brulée
-mini fruitgebakjes
-duo chocoladeschuim
-variatie sorbetglaasjes
-glaasjes gemarineerde seizoensvruchten
-roomrijst met Cointreau
-tiramisu
-glaasjes sabayon
-roomijstruffels
-ruime variatie mini gebakjes, mousse en bavarois
-glaasjes panna cotta met seizoenstopping
-variatie macarons de Paris
-koffie/thee stand

Dit buffet bestaat enkel uit mini porties, alles kan makkelijk uit de hand gegeten worden.
21 € / persoon



High-tea
-scones met marmelade en room
-boule de berlin
-fruitgebakjes
-framboos/pistacheroulade
-brownie/fudge
-bagels met banaan en pinda
-lemonmerengues
-red velvetcake
-wortelcake
-macarons
-cupcakes en muffins
-flensjes
-koffie/thee naar believen

Dit wordt gerekend aan 5 porties per persoon. (deze porties zijn iets groter dan een mini portie).
Afhankelijk van het aantal personen voorzien we een selectie van minimum 6 soorten uit
bovenstaand assortiment.
18 € / persoon

Namiddag dessertbuffet
Rijstpap met bruine suiker
-biscuitgebak
-ruime variatie droge taarten, zoals confituur, frangipanne, kaastaart, appeltaart...
-chocolademousse
-vlaamse vlaai of/en smoelpap
-fruitvlaaien en fruitgebakjes
-soezentoren
-fruitsalade
-koffie/thee naar believen

Een ideaal buffet in Breughelstijl  voor bij de koffienamiddag .
16 € / persoon
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NAAR EEN HOGER NIVEAU!

TIL JE FEEST

De Chocoladefontein

Met onze prachtige chocoladefontein zorgt u op uw feest
voor een echte 'eyecatcher"! U kunt de fontein gebruiken in verschillende
formules:

-Receptie (als aanvulling): chocoladefontein met aardbeien  - 4 €/pp
-Nachtelijk hapje: chocoladefontein met uitgebreid dippingbuffet (fruit,
 koekjes, snoepjes, ...)  - 10 €/pp
-Dessertbuffet (als aanvulling): chocoladefontein met fruit- &
 marshmellowspiesjes  - 5 €/pp

* vanaf 40 personen
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receptie: 2 drankjes naar keuze + hapjes + chips - 10 €
drankforfait aan tafel (frisdrank naar believen) - 7 €
drankforfait tijdens het dansfeest (frisdrank naar believen) - 7 €

tomatensoep met balletjes - 4 €

kaaskroket (1 stuk): 5 €
kipfilet met appelmoes en kroketten - 8 €
hamburger met appelmoes en kroketten - 8 €
curryworst met frietjes en rauwkost - 7 €
vol-au-vent met frietjes en rauwkost - 9 €
spaghetti bolognaise - 9 €
pizza - 7 €

kinderijsje: meeneem dierenbeker met vanilleroomijs & slagroom - 5 €
deelname aan het dessertbuffet - 9 €

kinderen -2 jaar eten gratis
kinderen tussen 3 en 5 jaar eten aan 30% van de prijs
kinderen tussen 6 en 12 jaar eten aan 50% van de prijs

Dranken

Kindergerechten

* Gelieve voor alle kinderen hetzelfde kindermenu te voorzien aub.

Indien de kinderen hetzelfde menu mee eten als de volwassene

Kinderkaart

Kinderanimatie

Springkastelen vanaf 130 €
Onze partner:

www.springland.be

Creatieve workshops voor kids
**vele mogelijkheden**

Onze partner:
www.miesvalies.be
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Buffetten, een zee van mogelijkheden

Het ontbreekt ons team allesbehalve dan aan inspiratie. Integendeel, deze brochure zou te
omslachtig worden mochten we al onze mogelijkheden hier opsommen. Hieronder vindt u een
greep uit alle mogelijkheden van buffetten die we voor u kunnen uitwerken. Vindt u toch niet
wat u zoekt? Geen nood, vertel ons uw wensen en we gaan aan de slag om van uw idee
werkelijkheid te maken!

Italiaans tapas

kaas 
& wijn

hapjesbuffet

sushibuffet

breugel
buffet

vis- &
schaaldieren

broodjesbuffet
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gepocheerde Noorse zalm
gevulde tomaat met Noordzeegarnalen
gevuld eitje met anjovis
gerookte heilbot en zalm met fijne uitjes
gerookte paling, forel en makreel met rode biet
gepocheerde gamba's
diepe oester met citroen en peper
vitello tonnato
rundscarpaccio met pijnboompitjes, Parmesan en rucola
seizoenpastei met ajuincompote
rolletje beenham met asperges
Italiaanse ham met Turkse vijgen en meloenpartjes
Ceasarsalade met hoevekip
diverse salades, groentjes, sausjes en brood
aardappelsalade, pasta, rijst, quinoa en tabouleh
30 € persoon

Een heel mooi en smakelijk buffet, opgebouwd met fijne vis en vleesdelicatessen.
Onderstaande toppers zijn steeds aanwezig en worden aangevuld met seizoensgebonden
lekkernijen. Indien gewenst, kan dit buffet aangevuld worden met enkele warme gerechten.

Koud vis & vleesbuffet
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Wij werken met plezierWij werken met plezier
een leuk voorstel uiteen leuk voorstel uit

volgens uw wensen envolgens uw wensen en
budget.budget.

Walking diner

Een walking diner kan in verschillende formules uitgevoerd worden en zorgt voor een
ongedwongen 'lossere' sfeer op uw feest of zakelijke bijeenkomst. Uw gasten wandelen door de
zaal en/of tuin en worden door onze mensen verwend met hapjes, kleine gerechtjes, leuke
versnaperingen en lekkere drankjes. De ideale manier om te socializen, tussendoor een dansje
te doen of te netwerken met zakelijke contacten.

Creatieve hapjes
 

Gedurende enkele uren
serveren onze kelners een

parade aan hartige en zoete
hapjes, vergezeld van

passende dranken. We volgen
als het ware de gangen van een

menu. Bij deze formule
heeft iedereen zeker 

gegeten!

Kleine gerechtjes
 

We serveren de genodigden
een uitgebreid menu met passende
dranken in verschillende gangen, 
maar dan met kleine gerechtjes.

Iedere gang is een complete 
smakelijke verrassing.
succes gegarandeerd!

Buffetstandjes
 

De gasten begeven zich in de zaal 
en tuin tussen verschillende 

buffetstandjes. Iedere stand wordt
bediend door een kelner. 

Een gezellige manier van eten
en 'wandelen'. Puur genieten!
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BBQ formule De Zevensterre

Een heerlijk BBQ buffet, samengesteld volgens het seizoen door onze chef. Hij zorgt voor een ruim
assortiment grillades van vis, vlees en veggie. Enkele voorbeelden: papillot van zalm met fijne
groentjes, scampibrochette, gemarineerde gamba's, kippenspiesjes, BBQsteak, diverse soorten
worst, beenham, buikspek, spareribs .... Alles wordt in kleinere porties versneden, zodat iedereen
van alle soorten kan smullen.
Naast de grillades wordt dit mooie buffet aangevuld met veel verschillende soorten groentjes,
salades, fruit, aardappel in de schil, pasta, tabouleh, rijst, warme en koude sausjes en vers
gebakken brood.

35 € per persoon

BBQ formule Deluxe

Een heerlijk luxueus BBQ buffet, samengesteld volgens het seizoen door onze chef. Hij zorgt voor
een ruim assortiment luxe grillades van vis, vlees en veggie, aangevuld met enkele klassiekers
zoals worst, kip en spareribs. Enkele voorbeelden: Zuiders gekruide tonijnsteak, langoustines,
krabbepootjes, zeeduivelspies, Ierse rib-eye, eendenborst, lamskroon, parelhoensuprème,
zomerhert Cerven, .... Alles wordt in kleinere porties versneden, zodat iedereen van alle soorten
kan smullen.
Naast de grillades wordt dit mooie buffet aangevuld met veel verschillende soorten groentjes,
salades, fruit, aardappel in de schil, pasta, tabouleh, rijst, warme en koude sausjes en vers
gebakken brood.

45 € per persoon

Barbecue
met liefde bereidt in onze eikenhouten buitenkeuken

Zeg nu zelf? Wat is er nu fijner dan een gezellige barbecue met familie en vrienden? 
In onze eikenhouten buitenkeuken bereiden onze chefs de lekkerste grillades en BBQgerechten.
en dit het ganse jaar door. Een sfeervolle verfijnde zomerBBQ op een communie, verjaardagsfeest
of huwelijk, of eentje in de winter voor een vereniging of bedrijfsfeest. Steeds een succes!
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Brunch

Assortiment ontbijtkoekjes en ovenverse
broodjes met zoet en hartig beleg
American pancakes met rood fruit
Yoghurt met granola en verse vruchten
roerei met spek en gekookte eitjes
koffie, thee en vruchtensap

Brunch = BR (breakfast) + UNCH (lunch)

Bij deze leuke formule starten we halfweg de
voormiddag met een lekker ontbijt, gevolgd
door enkele hartige gerechten en een zoete
afsluiter.

Hieronder vindt u een voorbeeld van hoe uw
brunch er zou kunnen uitzien. We maken graag
een voorstel volgens uw wensen. De
mogelijkheden zijn onbeperkt.

Ontvangst om 10u met start van het ontbijt:

Glaasje bubbels met een 2tal hapjes

Een 3tal lichte salades* en een
seizoensoepje op het buffet (* bvb
Ceasarsalade met kip, salade met gerookte
zalm en avocado, Italiaanse salade met 
roast beef)

Hoofdgerecht geserveerd op bord
Beenham met warme groentjes en krieltjes

Nagerecht met koffie
Seizoensgebak met bordgarnituurtjes

Frisdranken, bieren en huiswijnen inbegrepen
tot 15u

75 € per persoon

Na de forfaitprijs worden dranken genoteerd en
wordt de bediening aangerekend aan 35 € /
kelner/uur .
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Ontvangst met schuimwijn Duchesse de Montigny &
fruitsap
4 verfijnde koude / warme (kindvriendelijke) hapjes per
persoon

vispapilot met brunoisegroentjes en witte wijnsaus
diverse soorten worst (chipolata, witte pens, mergueze,
verse chorizo, ..)
gemarineerde kippenbout
beenham
gemarineerde spareribs
bbqsteak
uitgebreide saladbar, aardappel in de schil met
kruidenboter, rijst, pasta, tabouleh, …
diverse soorten ovenverse (look)broodjes

Receptie gedurende 45 minuten:

Barbecuebuffet met:

Ijslam of ijstaart thema lentefeest met fruitcoulis *

Koffie met zoetmakertjes

Communie- & Lentefeest

Reeds jaar en dag verzorgen wij in De Zevensterre gezellige communie- en lentefeestjes.
Onderstaande BBQformule is uitgewerkt zodat de kinderen zelf optimaal kunnen genieten.
Uiteraard kan iedere formule uit ons aanbod gekozen worden.

Promo BBQ Formule

huiswijnen, alle bieren en frisdranken
naar believen t/m nagerecht
na het einde van de all-in formule
worden de dranken genoteerd aan
normaal tarief + 35 € per kelner/uur
aangerekend.

Dranken:

Prijs volwassenen: 66 €
Prijs kinderen:
-2 jaar: gratis
-van 3 tot 5 jaar: 22 €
-van 6 tot 12 jaar: 33 €
*uitbreiding dessertbuffet + 12,50 €

SpringkasteelSpringkasteel

InbegrepenInbegrepen
*bij mooi weer

vanaf 20 volwassenen
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De Party Formule (enkel op vrijdagavond)
Bij de partyformule - enkel op vrijdagavond - ligt de nadruk niet zozeer op
het culinaire maar vooral op het dansfeest. De DJ start vanaf aanvang
van het feest.

1 of meerdere glaasjes Duchesse du Montigny of vruchtensap
Fingerfood op de tafels

diverse soorten harde en zachte broodjes met boter
beenham, gedroogde ham, fijnkost, salami, préparé, paté, jonge
kaas, eiersalade...
rauwkost: tomaat, geraspte wortel, komkommer, salades, ...
mayonaise, cocktailsaus, mosterd,  ...

assortiment drooggebak: frangipanne, rijsttaart, confituurtaart, ...

frisdrank, alle bieren, schuimwijn, huiswijnen en warme dranken naar
believen:

vrij in keuze van discobar
onze DJ tip: DJ Christophe - https://www.adeejay4u.be/

Aanvang: 21u

Doorlopend broodjesbuffet:

Dranken:

Discobar:

Prijs: 59 € per persoon
Dranken en bediening inbegrepen tot 3u 's nachts.
Na 2u worden de dranken genoteerd en de bediening aangerekend aan
35 € / uur / kelner

Gelieve op uw uitnodiging te vermelden dat het gaat om een dansavond
met "een hapje en een drankje'!
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start en eind uur bepaalt u zelf (bvb: van 14u tot 17u)
ontvangst met schuimwijn & fruitsap (cava ipv schuimwijn: + 3 €/pp)
frisdranken, pils, huiswijnen en warme dranken naar believen

Een leuke babyborrel is de ideale manier om in één keer al uw kraambezoek te ontvangen. Zo
heeft u thuis alle rust voor uzelf en uw gezin. Met onderstaande pakketten stelt u zelf uw
babyborrel samen volgens eigen wens en budget. U vult hiervoor de standaard drankenformule
aan met een formule naar keuze.

Standaard drankenformule gedurende 3 uur:

Indien u ook andere bieren wenst te serveren: lichte bieren aan meerprijs van 2 € / st
                                                                          zware bieren aan meerprijs van 2,50 € / st
Koffie/thee naar believen
Prijs per persoon: 13 €

Formule 1: Hapjes
Gedurende 2 uur serveren we koude en warme hapjes naar believen. We zorgen voor een mooie
variatie aan hapjes met vis, vlees, veggie en zoets. Uiteraard voorzien we tevens hapjes op maat
van de allerkleinsten.
17 € / pp

Formule 2: Broodjesbuffet
Een rijkelijk gegarneerd buffet met een varia aan diverse broodjes, beleg, groentjes, garnituren
en sausjes. Iedereen belegd zelf zijn broodjes volgens eigen inspiratie en wens. Succes
verzekerd!
14 € / pp - Wenst u een lekker soepje op het buffet? Dit kan voor een meerprijs van 2,50 € / pp

Formule 3: Taart en minibroodjes
Onze patissier maakt een prachtige gepersonaliseerde babytaart. Deze wordt versneden in de
zaal tussen de gasten. Na de taart voorzien we nog 3 gegarneerde minibroodjes per persoon.
Een perfecte combinatie van zoets en hartig!
14 € / pp

Babyborrels
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Formule 4: De babybrunch
Een oogstrelende gepersonaliseerde
babytaart, in buffetvorm vergezeld van
chocoladeschuim
,verse vruchtensalade, een ruime variatie
aan patisserie, tiramissu en een
soezentoren (croque en bouche)
14 € / pp

Formule 5: De baby walking dinner
Een oogstrelende gepersonaliseerde
babytaart, vergezeld door een parade aan
minidesserts met glaasjes
chocoladeschuim, mini crème brulée, een
ruime variatie minigebakjes, mousses en
fruitgebakjes, glaasjes panna cotta met
seizoenstopping, glaasjes ijsgekoelde
sabayon, glaasjes tiramisu, roomijstruffels
op prikkers, variatie macarons de Paris en
een variatie sorbetglaasjes
21 € / pp

Formule 6: De V.I.B  (Very Important
Baby) formule
Een zeer ruim en gevarieerd buffet waarin,
naast de themataart, ook heel wat andere
eyecatchers zitten verwerkt.
Dit buffet bestaat volledig uit mini porties.
Samenstelling: gepersonaliseerde babytaart
met bijpassende cupcakes, glaasjes
chocoladeschuim, mini ijshoorntjes, mini
crème brulée, cakepops, een ruime variatie
minigebakjes, mousses en fruitgebakjes,
glaasjes panna cotta met seizoenstopping,
soezentoren (croque en bouche), glaasjes
ijsgekoelde sabayon, glaasjes tiramisu,
roomijstruffels op prikkers, variatie
macarons de Paris en een variatie
sorbetglaasjes
25 € / pp

Tip animatie:
www.springland.be
www.miesvalies.be
*Na de maaltijd wordt de bediening
aangerekend aan 35 € / uur / kelner 29



Ontvangst met Duchesse du Montigny & fruitsap 

uitgebreid assortiment kleine zachte en krokante broodjes, sneden brood,
stokbrood, ... + boter
verschillende soorten ontbijtkoeken in klein formaat: croissants, suisses,
chocoladekoekjes, ...
zoet beleg: choco, speculaaspasta, hagelslag, honing, confituur
hartig beleg: gekookte ham, rauwe ham, salami, een 4 tal soorten kaas,
americain, enkele slaatjes, ...
peperkoek, speculaas, ..
yoghurt, melk, verse fruitsalade, crüesli, cornflakes, ...
gekookte eitjes, roerei
spek, worstjes, gebakken champignons, warm tomaatje, ...

koffie / thee / chocolademelk naar believen
fruitsap / frisdrank 

Aanvang 9u

Uitgebreid ontbijtbuffet:

      (andere dranken worden genoteerd en apart aangerekend)

Einde formule: 12u

Prijs volwassenen: 27,50 €

Prijs kinderen:
tot 2 jaar gratis
3 tot 5 jaar: 9 €
6 tot 12 jaar: 14 €

Wenst u het ontbijtbuffet zonder de ontvangst met schuimwijn?
Dit kan aan 22,50 € per persoon

Ontbijtbuffet  
Ideaal voor verjaardagen, babyborrels, clubbijeenkomsten ...

*Na de maaltijd wordt de bediening aangerekend
aan 35 € / uur / kelner
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Budgetformules voor familiefeesten & groepsbijeenkomsten

Volgende formules zijn speciaal uitgewerkt voor de prijsbewuste klant. Deze formules zijn niet te
verkijgen op zaterdagavond

De broodjesformule

Ontvangst van de gasten met keuze uit glas schuimwijn, glas Porto, Martini, Sherry of fruitsap
(1 per persoon) + zoutjes en nootjes
Uitgebreid luxe broodjesbuffet bestaande uit belegde en gegarneerde kleine broodjes, wraps,
clubsandwiches, panini's en croque's + seizoensoep
2 drankjes twv 2.30 € (met bonnetjes - eventuele opleg te betalen of wordt genoteerd)
Gebak met koffie
42 €

De kaasformule

Ontvangst van de gasten met keuze uit glas schuimwijn, glas Porto, Martini, Sherry of fruitsap
(1 per persoon) + zoutjes en nootjes
Uitgebreid luxe kaasbuffet bestaande uit verschillende soorten kwaliteitskaas, charcuterie,
vers fruit, gedroogde vruchten, noten, broodjes en boter
2 drankjes twv 2.30 € (met bonnetjes - eventuele opleg te betalen of wordt genoteerd)
Gebak met koffie
42 €

De zoete formule

Ontvangst van de gasten met keuze uit glas schuimwijn, glas Porto, Martini, Sherry of fruitsap
(1 per persoon) + zoutjes en nootjes
Dessertbuffet met rijstpap met bruine suiker, biscuitgebak, ruime variatie droge taarten (
zoals confituur, frangipanne, kaastaart, appeltaart...), chocolademousse, vlaamse vlaai of/en
smoelpap, fruitvlaaien en fruitgebakjes, soezentoren, fruitsalade
koffie/thee naar believen
2 drankjes twv 2.30 € (met bonnetjes - eventuele opleg te betalen of wordt genoteerd)
35 €

De Vlaamse kost formule

Ontvangst van de gasten met keuze uit glas schuimwijn, glas Porto, Martini, Sherry of fruitsap
(1 per persoon) + zoutjes en nootjes
Klassieke soep (tomaat, prei, broccoli, wortel, ...) naar believen
Stoofvlees of vol-au-vent met rauwkost en frietjes naar believen (zelfde keuze voor ganse
groep aub)
2 drankjes twv 2.30 € (met bonnetjes - eventuele opleg te betalen of wordt genoteerd)
Gebak met koffie
42 €

*Na de maaltijd wordt de bediening aangerekend aan 35 € / uur / kelner
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Onze lokale partners

Hulp nodig bij het vormgeven van uw feest of evenement? Silke Criel
Events is uw ideaal aanspreekpunt voor het design van uw drukwerk,
foto's, video, animatie, wedding planning en nog veel meer. Wenst u de
zaaldecoratie in te kleden volgens een specifiek thema? Eén adres: bij
Silke! 
Silkecriel@hotmail.com / 0493 62 45 23

Tita's 
Ballonnen

Wenst u onze zaal, tuin of de tafels extra op te smukken met een prachtige
ballondecoratie? Of liever aan de inkom een mooie ballonnenboog? Onze
lokale partner TITA zorgt er met plezier voor!
info@tita.be / 0477 76 20 21

a DeeJay 4u - kind aan huis in De Zevensterre - staat in voor klassevolle
feesten en eigentijdse party's. Door de muziek herkenbaar maar ook
trendy te houden, maken we van elk feest een spetterende avond.
Verwacht je aan een wervelwind van perfect gemixte hits en
danskrakers. a DeeJay 4u is geen verzamelnaam voor een groep dj's,
maar wel het geesteskind van Christophe Weymiens.
 christophe@adeejay4u.be / 0475 83 11 95 

Springland is onze lokale partner voor het huren van een springkasteel
tijdens uw feest of evenement. Met een ruim aanbod en top service bent u
bij hen aan het goede adres!
info@springland.be / 0497 70 81 42

SPRINGLAND

Mies komt op uw feest, receptie, babyborrel of ander evenement
langs met haar valies, boordevol knutselmateriaal.
Zij animeert de kinderen tijdens een leuke creatieve workshop. en
staat open voor alle thema's. Een absolute aanrader!
info@miesvalies.be / 0486 69 31 47
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Algemene voorwaarden

Alle vermelde prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW.

Alle formules in deze brochures zijn, tenzij anders vermeld, aanpasbaar aan uw wensen. Vindt
u iets niet terug? Aarzel niet ons te contacteren.

In onze prijzen zijn linnen, verse bloemen en kaarsjes op tafel inbegrepen. Uiteraard kunt u ook
zelf voor extra versiering zorgen. Wij geven graag raad en advies.

Wanneer u een optie op een bepaalde datum neemt, blijft deze 14 dagen geldig. Bij interesse
in dezelfde datum door een andere partij, heeft u steeds eerste keus.

Bij het definitief reserveren van onze feestzaal, vragen wij een eerste voorschot. Voor
huwelijksfeesten en andere grote feesten bedraagt dit 1000 €. Voor kleinere feesten is dit 500
€. Enkele weken voor het feest kan er van ons uit een tweede groter voorschot gevraagd
worden. U wordt hiervan tijdig verwittigd. Voorschotten kunnen in geen enkel geval
teruggevorderd worden.

Na de opdracht ontvangt u binnen de week de gedetailleerde eindfactuur. 
Deze factuur is betaalbaar binnen de 10 kalenderdagen na de factuurdatum. Betalingen na
deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan
10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire
vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25) als schadebeding. 

Elke bestelling of reservering betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. 

In geval van betwistingen met klanten die geen consument zijn, is uitsluitend het vredegerecht
van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd,
tenzij de wet dwingend iets anders voorschrijft. Ingeval de klant een consument is, zijn bij
procedures die de klant ten opzichte van ons start uitsluitend het vredegerecht van het kanton
of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet
dwingend iets anders voorschrijft. Bij procedures die wij opstarten, is naar onze keuze de
rechter bevoegd van de woonplaats van de verweerder, de rechter van de plaats waar de
overeenkomst ondertekend werd, dan wel de rechter van de plaats van de levering. 

Indien de klant buiten de termijn van 120 dagen voor de opdracht de overeenkomst verbreekt
of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan
ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van de gestorte voorschotten. 
Indien de klant binnen de termijn van 120 dagen voor de opdracht de overeenkomst verbreekt
of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan
ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 50 % van het totaalbedrag van de
bestelling.
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Bij huwelijksfeesten zijn beide families verantwoordelijk voor de betaling van het totale
bedrag. Er wordt één factuur opgemaakt, en deze kan niet gesplitst worden.

Gelieve uiterlijk een maand voor het feest het tijdsschema en de gekozen formules door te
geven.

We vernemen graag ten laatste de maandag voor de opdracht per e-mail het juiste aantal
personen. Dit aantal zal aangerekend worden op de eindfactuur.
Uiteraard geldt dit enkel voor het eten. De dranken worden niet aangerekend.

Voor DJ's vragen we een drankenforfait van 15 €.

DJ's dienen zich steeds te houden aan het wettelijk toegelaten geluidsniveau (95 db) en zijn
bij betwisting door  de politie of andere instanties steeds verantwoordelijk. In onze feestzaal is
er een vaste decibelmeter aanwezig. De directie kan nooit verantwoordelijk gesteld worden
voor geluidsoverlast veroorzaakt door een DJ. Gelieve ten alle tijde geluidsoverlast tegenover
onze buren te vermijden.

Wij zorgen steeds voor aangename achtergrondmuziek tijdens het eten. De DJ is best
aanwezig vanaf het nagerecht.

In al onze ruimtes geldt een strikt rookverbod. Rokers kunnen steeds terecht in onze
overdekte pergola in de tuin.

Adreskaartjes zijn bij ons te bekomen aan 0,20 €/stuk.
Menukaarten worden online besteld bij vistaprint. De kosten hiervan worden op de factuur
aangerekend.

De klant maakt volgens onze aanwijzingen een duidelijke tafelschikking en namenlijst op. We
geven hiervoor bij een persoonlijke afspraak graag toelichtingen en leuke tips.
U heeft keuze uit ronde tafels van 10 personen, vierkante tafels van 10 tot 18 personen en
ovale tafels van 12 tot 15 personen.

Vraag vrijblijvend inlichtingen omtrent vegetarische menu's. We dienen dit, net als bij
bepaalde dieet en anti-allergenenmenu's op voorhand te weten. We zoeken heel graag mee
naar de beste oplossing.

Sommige producten zoals bepaalde vissoorten, scampi's, garnalen, asperges, ...) zijn heel
marktgevoelig. De prijs hiervoor kan opeens beginnen stijgen buiten onze wil om. Wij zullen
de klant hiervan steeds tijdig verwittigen en hem enkele alternatieven voorstellen. Indien de
klant het product toch wenst te nuttigen, zal deze meerprijs aangerekend worden.
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ALLERGENEN

Onze chef beantwoord graag al uw vragen omtrent allergenen in onze gerechten.
Hij werkt graag een lekker alternatief uit voor mensen die allergisch zijn aan bvb. gluten,
schaal en schelpdieren, lactose, noten, eieren, soja, mosterd, sesamzaad, selderij, sulfieten,
lupine, weekdieren, …

www.zevensterre.be
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