H. CONSCIENCESTRAAT 45
9120 BEVEREN



Tel.: 03/775.09.57

e-mail info@dropshotbeveren.be



www.dropshotbeveren.be

Geachte,
Op volgende bladzijde kan je de communieformule bekijken van 2020.
All-in met 3 gangen menu, drank tijdens het eten en 2 u bowling
ALGEMEEN
Je zit aan ronde tafels van 5 tot 8 personen.
Gelieve tijdig te verwittigen als er een bepaalde tafelschikking van het aantal personen per tafel moet zijn.
Bij reservatie vragen wij het aantal personen zodat wij de nodige banen kunnen voorzien. Het aantal kan nog
aangepast worden.
Indien er 7 dagen voor datum nog wijzigingen gebeuren in het aantal, rekenen wij 3/4 van het te betalen bedrag van
de afwezigen aan. Om welke reden dan ook. De producten zijn op die moment aangekocht of besteld volgens het
opgegeven aantal en die kunnen wij ook niet meer teruggeven.

GERECHTEN
Voor het eten wordt er gevraagd om op voorhand het voor- en hoofdgerecht vast te leggen.
Wij vragen van liefst één tot max. 2 verschillende hoofdgerechten te nemen en dit tijdig door te geven.
Min. 14 dagen voor datum.
De drank is enkel bij het eten inbegrepen en dus tot en met de koffie tijdens het dessert. Voor het eten (tijdens het
wachten tot wanneer de groep voltallig is) en na het dessert is de drank niet meer inbegrepen.

BETALINGSVOORWAARDEN
Er wordt steeds een voorschot van 15% op het vooropgestelde aantal personen gevraagd.
Het voorschot mag afgegeven worden of gestort worden op het rek. nummer :
rek. nummer : BE56-7370-3912-4688 of
BE19-0014-1913-0612
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.

Met vriendelijke groeten,
Pedro Maes
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COMMUNIE ALL IN

2020

Drank, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie + 2 u bowling

= 55,00 €

beperking van liefst één voor- en hoofdgerecht tot max. 2
op voorhand (min. 14 dagen voor datum) door te geven

DRANKENBUFFET

Dranken naar keuze opgediend tijdens het eten.
De dranken zijn : wijn, bier, frisdrank, fruitsap en water.
(excl. sterke dranken )

VOORGERECHTEN

Gestoomde tarbot vergezeld van gamba en jonge prei
Asperges, grijze garnalen, parmaham en emulsie van erwten
Carpaccio van Schots Angusrund met basilicum, mozzarella en mini tomaatjes
Diamanthaas van rund geroosterd met Italiaanse Lardo di Colonato (spek)
Veggie
Salade van asperges met groenten in tempura en courgette-spaghetti

HOOFDGERECHT

Vis
Wilde zeebaars met tartaar, asperges, spinazie en pommes duchesse
Kabeljauw op vel gebakken met dubbele structuur van asperges, prei en puree van aardappel
Vlees
Lamszadel en -kroon met asperges, peultjes, verse doperwten en beurre noisette van aubergine en gratin
Black Angusfilet “Ierse O’Sullivan” met assortiment van lenteprimeurgroenten, bordelaise saus en krieltjes
Veggie
Message in a bottle : verrassende combinatie van seizoen groenten en parelcouscous

DESSERT

IJstaart of ijslam
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COMMUNIE KINDER - ALL IN

2020

Drank, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en + 2 u bowling

= 36,00 €

beperking van liefst één voor- en hoofdgerecht tot max. 2
op voorhand (min. 14 dagen voor datum) door te geven

DRANKENBUFFET

Dranken naar keuze opgediend tijdens het eten.
De dranken zijn : frisdrank, fruitsap en water.

VOORGERECHTEN

Kaaskroket met brood
Garnaalkroket met brood
Tomatensoep met balletjes

HOOFDGERECHT

Vis
Stukje kabeljauw met puree
Vlees
Kipfilet met appelmoes en frietjes
Kindersteak en frietjes

DESSERT

IJstaart of ijslam
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