H. CONSCIENCESTRAAT 45
9120 BEVEREN



Tel.: 03/775.09.57

e-mail dropshot@edpnet.be



www.dropshotbeveren.be

Geachte,
Op volgende bladzijde kan je de menu’s 2016-2017 bekijken voor een combinatie eten en bowling.
Deze formule is een 3-gangen menu die je kan nemen vanaf 8 personen.
Deze keuze kan je in een totaal pakket nemen of als losstaande gerechten indien je niet de 3 gangen
wenst.
Bij het totale pakket zijn de 3 gangen, drank tijdens het eten en 2 u bowling inbegrepen.
De dranken zijn water, wijn, bier of frisdranken en koffie of thee tijdens het dessert.

GERECHTEN EN PRIJZEN
De prijzen die er bij staan is enkel voor een groep die niet kiest voor het totale pakket en
die slechts 1 of 2 gangen nemen. Hier is dan geen all-in prijs met bowling en drank.
De pakketprijs is 51,50 € per pers. (3-gangenmenu, drank aan tafel en 2 u bowling)
Wij vragen om max. 2 verschillende gerechten te nemen per gang en min. 4 personen per gerecht.
AANTAL PERSONEN
Bij reservatie vragen wij het aantal personen zodat wij de nodige banen kunnen voorzien. Het aantal kan
nog aangepast worden.
Indien er na 4 dagen voor datum nog wijzigingen gebeuren in het aantal, rekenen wij de helft van het te
betalen bedrag van de afwezigen aan. Om welke reden dan ook. De producten zijn op die moment
reeds doorgeven voor bestelling volgens het opgegeven aantal.

BOWLING
Bij het totale pakket is de bowling inbegrepen.
Bij de losstaande gerechten is de huur van de bowling 20,40 € per uur en per baan.
Verhuur van bowlingschoenen : 0,70 € /pers.
BETALINGSVOORWAARDEN
Er wordt steeds een voorschot van 15% op het vooropgestelde aantal personen gevraagd.
Het voorschot mag afgegeven worden of gestort worden op rek. nummer : BE56-7370-3912-4688
Indien er overgeschreven wordt, gelieve datum en naam bij de mededeling te laten noteren.
Dit bedrag zou binnen de 14 dagen na reservatie moeten betaald worden.
Verdere betalingen gebeuren op de dag zelf na afloop van de festiviteiten! Contant of met creditcard.

Indien er nog vragen zijn kan u ons contacteren op bovenstaand adres of nummer,
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MENU’S IN HET TOTALE PAKKET OF ALS AFZONDERLIJK GERECHTEN
Wij vragen van de keuze te beperken tot max. 2 verschillende gerechten per gang.
Kies als verantwoordelijke zelf 2 gerechten per gang en laat de anderen hun keuze maken uit de
gerechten die je aan de groep hebt voorgesteld. Minimum 4 personen per gerecht.
Bij het totale pakket (51,50 €) zijn onderstaande prijzen niet van toepassing.

VOORGERECHT

12,00 € als afzonderlijk gerecht

Tartaar van Iers rund met een tapenade en eierdooier-mousseline
Carpaccio van ossenhaas met een dressing van Pas De Bleu ( kaas)
 Scampi met courgette-hapjes en gedroogde Ganda-ham
 Exotische garnalencocktail met avocado en limoen
 Gebakken tonijn met verfrissende garnituur



HOOFDGERECHT

22,00 € als afzonderlijk gerecht

Vlees
 Entrecote van Schots rund vergezeld van diverse groenten, natuursaus en gratin
 Black Agnus kalf met groentjes op oosterse wijze en aardappeltonnetjes
 Wilde eend, uitjes, spitskool, crème van appelsien en kroketjes
Vis
 Kabeljauw op drie verschillende wijze en puree
 Kort gebakken zalm, tuinkruidenolie, spinazie en gratin

DESSERT



8,00 € als afzonderlijk gerecht

Dessertbord
Voor grotere groepen kan men ook ijstaart of biscuittaart met fruit en slagroom bestellen.
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