Informatiebrochure rouwmaaltijden

Op deze fiche stellen Lennert en Lorenzo enkele rouwformules voor. Onze serene en charmante
locatie in het hart van Eeklo leent zich perfect voor een maaltijd om uw dierbare te herinneren. Een
uitvaartplechtigheid wordt op deze manier op de juiste toon verdergezet. Onze zaal is uiteraard
enkel voor jullie gezelschap gereserveerd. Alvast onze innige deelneming.
Neem gerust reeds een kijkje op onze facebookpagina/ Instagram en onze website voor een eerste
indruk. Spreek ons gerust aan indien verdere vragen.

Lennert van Hee
Lorenzo Bouquet
0476/83.43.09

Feestlocatie Les Pavés
Molenstraat 204
9900 Eeklo

www.lespaves.be
info@lespaves.be

Voorstel broodbuffet
Aperitief (alcoholisch of alcoholvrij) met amuse
Uitgebreid buffet met diverse broodsoorten, fijne charcuterie, verse salades, kazen, …
Koffie en thee inbegrepen
€28 pp
€15 voor de kleinsten 3 t.e.m. 12 jaar
Wijnforfait €8,5 pp (optioneel)
Mogelijke extra’s:
Soep (€3,5 pp)
Seizoensgebonden dessert & koffie (€7 pp)
Voorstel menu A
Aperitief met amuse
~
Seizoensgebonden soep / molenaarsbrood
~
Varkenshaasje / archiduc / pomme
duchesse / seizoensgroenten
OF
Scampi / curry / mangetout / frietjes
~
Seizoensdessert
€33 pp
Wijnforfait €8,5 pp
Hoofdgerecht één keuze mogelijk
Bovenstaande voorstellen zijn een
richtlijn, alles is bespreek- en
aanpasbaar, volledig naar uw wensen.

Voorstel menu B
Aperitief met drie aangepaste hapjes
~
Seizoensgebonden soep
OF
Scampi / curry
~
Vispannetje / prei / frietjes
OF
Parelhoen / groentenbouquet / pomme
duchesse
~
Seizoensgebonden dessert
OF
Dessertbuffet (+ €5 pp)
€41 pp
Wijnen €8,5 pp
Hoofdgerecht één keuze mogelijk

Voorstel ongedwongen receptie
Bij deze formule voorzien wij een combinatie van hoge en lage tafels zodat iedereen kan
plaatsnemen waar men wenst. Vooral fijn voor hen die elkaar reeds lange tijd niet hebben gezien.
Wij zorgen voor smakelijke seizoensgebonden hapjes, soep, gerechtjes en dessertjes die elkaar vlot
opvolgen. Dit kan zowel een volwaardige maaltijd betreffen of een kortere receptie om na te praten.
Deze formules bespreken we liefst na een kort telefonisch gesprek of plaatsbezoek om uw
verwachtingen te distilleren. Zo kunnen wij een gepersonaliseerd voorstel opmaken.

