Feestzalen en gastenverblijf

Communie Lente feesten
2022

E17 Antwerpen Gent, afrit 16
2.5 km richting Kruibeke

Reservatie:
Mits betaling van een voorschot van
150 € voor gemeenschappelijk feest
200 € voor privaat feest in schiphoek of sterhoek zaal
- aan kas in de winkel Proxy linkeroever
Frederik Van Eedenplein 5 2050 Antwerpen LO
- na afspraak in de Watermeulen.
- per overschrijving op het rekening nummer
BE48 7340 2972 2627 en uw naam en datum

April Mei Juni
Burchtstraat 160
Kruibeke
Tel 03 2190292
037743700
0475286950
info@watermeulen.be
www.watermeulen.be

Sterhoekzaal (grote zaal gezamenlijk)

Uw gezelschap is kleiner dan 30 of de schiphoekzaal is al volzet. In de
Sterhoek zaal bent U verplicht het buffet te nemen zoals hieronder
volgt .

In deze zaal zit U met verschillende families samen, weliswaar aan uw eigen
dubbel brede tafel, door plantenbakken en schermen van mekaar gescheiden
(zie foto's op onze website) zodat wij voor elke familie zijn eigen privé hoekje
met een cadeautafeltje creëren.
De tuin blijft wel ter beschikking van iedereen, (zaal schiphoek en sterhoek).
Kinderen spelen trouwens liever met hun vriendjes samen. In de tuin staan ook
een of meerdere springkastelen opgesteld.

De Schiphoekzaal (vooraan privé)
wordt in strikt privaat stijl verhuurd voor een feest van minimum 30 personen
(volwassenen of kinderen gedeeld door 2). Hier kan U dus ook zelf bepalen
wat U wenst te eten, zij het buffet, bbq of een menu aan tafel, of onze
aanbieding zie "sterhoekzaal" . Raadpleeg onze website voor andere creaties
en foto’s : www.watermeulen.be Vraag onze volledige brochure .

In de tuin worden altijd één of meerdere springkaste(e)l(en)
geplaatst.
Voor dit geheel inclusief aperitief met hapjes, alle wijnen bieren en
frisdranken (geen sterke dranken) van 14.00 tot 19.00 uur (of een andere uur
verloop gespreid over 5 uren). Dranken na dit forfait worden aan gangbare
prijslijst verrekend. Verlenging van dit forfait is ook mogelijk op aanvraag.

ja , U leest goed, van begin tot einde zonder enige
bijkomende kost
Volwassenen : 78.00 €
Kinderen van 5 tem 14 : 37.00 €
Peuters van 2 tem 4 : 26.00 €
Baby's -2 : 0 €

“All-in” Communie – Lentefeest

buffet

"De Vismijn"
met Noorse gerookte visschotel zalm en heilbot uit eigen rookschouw, forel
onder een kervelsausje, tomaat garnaal, Normandische tongscharrolletjes met
trio van groenten puree
Kibbeling van kabeljauw en calamares ringetjes met tartaarsaus vallen wel in
de smaak van de kleinsten.
"De Mediterrane”
biedt U naast een heerlijke Parma ham met meloentjes, vitello tonato, ook
diverse warme gerechten zoals Italiaanse kipfiletjes met mascarpone en
zongedroogde tomatensaus, en lasagna verde
en natuurlijk ook het lieveling gerecht van onze kapoenen: spaghetti
Bolognaise en pizza bruschetta’s.
"Het Vleeshuis"
is het hoofdgerecht standje. Hier krijg je Duroc vlees ribben, kip “blanquette”
op zijn Gents en chateaubriand met een bearnaise- of groene peper saus.
En voor onze gevierde en zijn maatjes hebben we een kindvriendelijk grill
assortiment bestaande uit hamburgertjes, worstjes en kippen knabbels
"'t Peperkoeken huizeken"
biedt u een “toepeke” uit de ijsroomkar en aan het buffet diverse zoete
lekkernijen zoals tiramisu, fruit cake, chocomousse, créme brullée , eclairs,
profiteroles, verse fruitsla ….. (dit tentje gaat iets later open, om te vermijden
dat onze kleine spruiten zich al verloren eten aan deze zoetigheden )

meerprijs: IJS-lammetje 25.00 € per stuk (= 20 proevertjes porties ,
bovendien is er ijs in overvlij het buffet)

