
BRASSERIE – RESTAURANT 
       “Den Boer Van Zoersel” 
Rodendijk 32  
2980 Zoersel 
Tel.: 03 309 28 00 
Fax.: 03 309 29 71 
E-mail: dbvz@skynet.be 

  

Feestbrochure  

Gastronomie bij ons of bij u thuis!  

 (Zaal tot 50 personen)  

(Prijzen incl. Btw)  

mailto:dbvz@skynet.be


BRUNCH: (enkel op reservatie)  

Glaasje cava of fruitsap 
& 
Koud buffet: 

Diverse soorten gerookte vis,tomaat garnaal ,zalm Belle Vue,gevulde eitjes, fijne 
vleeswaren, diverse salades,sausjes en brood. 
&  
Warm buffet: 

Tomatenroomsoep of dagsoep 
Visstoofpotje 
Varkenshaasje met champignonroom 
Pasta met kip 

&  
Dessertbuffet : 

Mini dessertjes 
& 
Koffie of thee  

Aanvang: tussen 11u30 en 12u00  

Einde: om 16u00 dient de zaal vrij te zijn voor de avondservice 
  
Prijs per persoon €38,00  
Kinderen 3 - 7 jaar: €10,00 / 8 - 12 jaar: €19,00  

UITVAARTTAFELS  
3 pistolets  
1 koffiekoek  
Diverse soorten beleg (4 verschillende soorten)  
Koffie, thee, fruitsap en water tijdens de koffietafel naar believen.  
Dit gedurende 2 uren.  
Per bijkomend uur word er €1,00 per persoon aangerekend. 
  
Prijs per persoon: €16,00  

Andere formules voor uitvaarttafels steeds bespreekbaar volgens uw wensen.  

FEESTEN  
Hierbij geven wij u enkele mogelijkheden voor een feestelijke maaltijd in onze zaal, thuis of op 
een door u gekozen locatie. Andere suggesties of wensen zijn steeds bespreekbaar en zullen wij 
met de nodige zorg en creativiteit trachten te realiseren.  



DRANKENFORMULE 
Tijdens onze drankenformule word er cava, witte en rode huiswijnen, bieren van 
het vat, frisdranken, fruitsap, koffie en thee geserveerd.  
(Niet inbegrepen: Sterke bieren, sterke dranken)  
De dranken formule dient door het hele gezelschap genomen te worden.  
▪ 1 uur: €12,00 pp/per gestart uur  
▪ 2 uren: €15,00 pp/per gestart uur  
▪ 3 uren: €18,00 pp/per gestart uur  
▪ 4 uren: €21,00 pp/per gestart uur  

Na 4 uren komt er per uur €3,00 pp/per gestart uur bij.  
U kan uiteraard ook kiezen om de dranken aan kaartprijs te nemen.  

FEESTMENU’S  

Black Angus menu 

Glas cava of fruitsap met proevertjes  
& 
Carpaccio/parmezaan/olijfolie/rucola 
& 
Steak Black Angus/pepersaus/witloofslaatje/frietjes 
& 
Dame Blanche 
& 
Koffie of thee  

Prijs per persoon: €47,00  

MENU 1  

Glas cava of fruitsap met proevertjes  
& 
Tomatenroomsoep met balletjes 
&   
Varkenshaasje/seizoensgroenten/mosterdsaus  
Of  
Zalmfilet/seizoensgroenten/béarnaise  
&  
Trio van huisbereide desserten  
& 
Koffie of thee 
  



Prijs per persoon: €41,00  

MENU 2 

Glas cava of fruitsap met proevertjes  
& 
Preisoep met spek 
&   
Parelhoenfilet /seizoensgroenten/champignonroomsaus 
Of  
Sliptongetjes/slaatje/tartaar 
&  
Tiramisu 
& 
Koffie of thee 
  
Prijs per persoon: €43,00 

MENU 3 

Glas cava of fruitsap met proevertjes  
& 
Knolseldersoep met gerookte zalm en dille-room 
&   
Chateaubriand/seizoensgroenten/pepersaus 
Of  
Kabeljauwhaasje/graanmosterdsaus/preipuree 
&  
Warme appeltaart met vanille-ijs 
& 
Koffie of thee 
  
Prijs per persoon: €45,00 



MENU 4 

Glas cava of fruitsap met proevertjes  
&  
Scampi met saus naar keuze  
&  
Lamsfilet/seizoensgroenten/portosaus 
Of  
Gegrilde tonijnfilet Robespierre  
&  
Chocolade moelleux  
& 
Koffie of thee  

Prijs per persoon: €49,00  

Dit zijn slecht enkele voorbeelden van menu’s.  
Uw kan steeds in samenspraak met onze chef-kok een menu samenstellen  
dat het beste bij uw feest past.  

TRAITEUR & AFHAAL  
Uw kunt alle gerechten die u terug vind op onze kaart bestellen.  
Op deze gerechten krijgt u dan 20% korting.  
Wenst u graag andere gerechten kan dit steeds op bestelling en in samenspraak 
met onze chef-kok.  
Met deze feestbrochure heeft u alvast een overzicht van de waaier van 
mogelijkheden die wij u kunnen aanbieden.  
Aarzel niet om ons te contacteren, wij maken vrijblijvend de nodige tijd voor u 
om uw feest te bespreken.  
Met vriendelijke groeten, 
  
Het Den Boer van Zoersel Team. 


