H. CONSCIENCESTRAAT 45
9120 BEVEREN



Tel.: 03/775.09.57

email info@dropshotbeveren.be



www.dropshotbeveren.be

Geachte,
Op volgende bladzijde kan je de all-in formule bekijken van 2021-2022

ALGEMEEN
Gelieve op voorhand te reserveren voor deze formule.
Je moet met minstens 12 personen zijn om de all-in formule te kunnen nemen. Het aantal van kinderen telt niet
mee.
De prijs wordt dan ook voor minimum 12 personen doorgerekend.
Bij reservatie vragen wij het aantal personen zodat wij de nodige banen kunnen voorzien.
De bowling is niet inbegrepen in de prijs. Je kan dus het aantal banen zelf een beetje bepalen.
Minstens 4 dagen voor datum moet er een vast aantal doorgegeven zijn.
Indien er na 4 dagen voor datum nog wijzigingen gebeuren, rekenen wij 3/4 van het te betalen bedrag van de
afwezigen aan. Om welke reden dan ook. (Wij kunnen ook niets terug geven aan onze leverancier.)

GERECHTEN
Het assortiment van het voorgerecht wordt voor iedereen opgediend. Wij moeten dus niet op voorhand weten wat
iedereen gaat nemen als voorgerecht. Hetgeen geserveerd wordt zijn sharing dishes.
Voor het hoofdgerecht moet je nog wel op voorhand een keuze maken tussen een visgerecht of een vleesgerecht.
Minsten 4 dagen op voorhand moeten wij weten hoeveel personen er vis of vlees nemen. Dit moet je als
verantwoordelijke nog wel even navragen bij uw groep.
De drank is enkel bij het eten inbegrepen, dit is tot en met de koffie tijdens het dessert. Drank voor en na het eten zijn
niet inbegrepen. De drankformule start dus pas wanneer de groep voltallig is en we beginnen met het eten te
serveren.

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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ALL IN FORMULE 2021-2022
Drank, voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en koffie 45,00 €
Bowling niet inbegrepen (28,00 € per uur , per baan)
Huur van de schoenen 1,00 € per persoon

Voorgerecht wordt in tapas-stijl opgediend, alle potjes worden voor iedereen geserveerd.
Voor het hoofdgerecht moet je op voorhand een keuze maken tussen vis of vlees

DRANKENBUFFET
Dranken naar keuze opgediend tijdens het eten +/- 2 ½u
De dranken zijn : wijn, bier, frisdrank, water en koffie of thee tijdens dessert
(excl. sterke dranken)

VOORGERECHTEN opgediend per tafel
Kibbeling van Noordzeevis
Ribbetjes met marinade van sambal
Traag gegaard buikspek
Gemarineerde kippenboutjes en vleugels
Scampi met diabolo saus
Mini hamburger Dropshot

HOOFDGERECHT

op Kamado barbecue

Vis
Gegrilde zalm met spinazie, prei, brocolini, beurre-blanc saus en pommes duchesse
Vlees
Gegrilde Agnus filet Mignon , seizoen groenten, bordelaise saus en kroketten

DESSERT
Dessertbord
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KINDER - ALL IN 2021-2022
Drank, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert

28,00 €

Bowling niet inbegrepen (28,00 € per uur , per baan)
Huur van de schoenen 1,00 € per persoon

DRANKENBUFFET
Dranken naar keuze opgediend tijdens het eten +/- 2 ½u
De dranken zijn : frisdrank, fruitsap en water.

VOORGERECHT op voorhand door te geven
Kaaskroket
Garnaalkroket
Tomatensoep met balletjes

HOOFDGERECHT op voorhand door te geven
Vis
● Fish sticks met frietjes of kroketten
Vlees
● Hamburger met frietjes of kroketten
● Kippenfilet met appelmoes en frietjes of kroketten

DESSERT
Aangepast kinderdessert
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