EEN FEESTELIJKE
SETTING VOOR
JOUW EVENT

O ns j a-wo o rd
vo o r j o u w wen s en
Geniet, degusteer, feest en ontdek samen met je gasten.
Met ruim 250 vrienden en familieleden in de Balzaal, of
tijdens een gezellige receptie of walking diner in de buitenpatio. Van een bijzondere ontvangst gesproken.

Fu l l opt ion
op top l oc at ie
Op 5 minuten van de afrit Izegem van de E403 is jullie
feest voor iedereen vlot bereikbaar, met ruime parkeermogelijkheid. Uiteraard heb je alle moderne apparatuur
beschikbaar. Ingebouwde draadloze micro’s, een reuzescherm, een projector en gratis wifi geven je alle vrijheid.
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EVENT BROCHURE

REC E P T IES À L A C A RT E

(INCL. BTW )

HAPJES À LA CARTE

HAPJES À LA CARTE

FINGERFOOD (prijs per tafel)

KOUDE HAPJES (prijs per persoon)

Tapas plankje met kaas, charcuterie,
huisgemaakte dips & crackers ......................................... € 12,00

Zeebaars met limoen en munt................................................€ 3,00
Gravad lax met haringkaviaar en zure room........................€ 3,00
Noordzeekrab met kerrie en groene appel............................€ 3,50

Gougères met Brigandkaas & kruiden uit onze tuin ......€ 8,00

Geitenkaas met rode biet en St. Louis Kriek Lambiek........€ 3,00

Crudités, aïoli .................................................................... € 10,00

Paté van Kasteel Rouge met kramiek en uienconfijt............€ 2,00

Brigandstengels, Filou dip. .................................................€ 8,00

Ganzenlever met rabarber en pecannoot..............................€ 3,50
WARME HAPJES (prijs per persoon)
Krokante visreepjes met verse tartaar....................................€ 2,50
Grijze garnalen ‘Bisque’
met Arabica en Bacchus Vlaams Oud Bruin........................€ 3,00
Krokante Nobashigarnaal “Sweet & Sour”............................€ 3,50
Zeeuwse oester “Rockefeller”
met St. Louis Gueuze Fond Tradition....................................€ 4,00
Croque carpaccio met rucola en mozzarella........................€ 2,50
Cromesqui van varkenswang met Kasteel Donker en dragon.. € 2,50
Te combineren met:
- Forfait 1u met cava, bieren & frisdrank ...........................€ 12,00
- Forfait 1,5u met cava, bieren & frisdrank ........................€ 15,00
- Forfait 2u met cava, bieren & frisdrank ...........................€ 18,00
- Forfait 1u met champagne, bieren & frisdrank ...............€ 19,00
- Forfait 1,5u met champagne, bieren & frisdrank ...........€ 24,00
- Forfait 2u met champagne, bieren & frisdrank ...............€ 29,00
- Forfait 1u met bieren & frisdrank .......................................€ 9,00
- Forfait 1,5u met bieren & frisdrank ..................................€ 11,00
- Forfait 2u met bieren & frisdrank .....................................€ 13,00
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EVENT BROCHURE

R EC E P T IEFO RM U L ES

(INCL. BTW )

Tijdens de receptieformules zijn alle dranken telkens inbegrepen: cava, wijnen, bieren uit ons assortiment
& frisdranken.

CHÂTEAU DELUXE 6° (1,5u)

CHÂTEAU DELUXE 8° (2u)

€ 29,00 p.p.

€ 39,00 p.p.

Paté van Kasteel Rouge met kramiek en uienconfijt

Zeebaars met limoen en munt

Zeebaars met limoen en munt

Croque carpaccio met rucola en mozzarella

Cromesqui van varkenswang met Kasteel Donker en dragon

Noordzeekrab met kerrie en groene appel

Gravad lax met haringkaviaar en zure room

Zeeuwse oester “Rockefeller” met St. Louis Gueuze Fond Tradition

Krokante Nobashigarnaal “Sweet & Sour”

Gravad lax met haringkaviaar en zure room

MET CHAMPAGNE: € 9,00 suppl. p.p.

Cromesqui van varkenswang met Kasteel Donker en dragon
Geitenkaas met rode biet en St. Louis Kriek Lambiek
MET CHAMPAGNE: € 11,00 suppl. p.p.

Fleur je receptie op door het serveren van onze biercocktail
op basis van perzik, pêche bier & cava, samen met onze
mocktail op basis van framboos, hibiscus & tonic.
(€ 2,00 p.p.)
Wens je een andere schuimwijn tijdens de receptie?
Wij koelen en serveren graag een eigen aangebrachte
schuimwijn volgens kurkrecht.
(€ 15,00 per 75 cl en € 25,00 per 1,5 l)
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EVENT BROCHURE

D I N E R À L A C A RTE

( I N CL. BTW )

GERECHTEN À LA CARTE
prijzen per persoon
KOUDE VOORGERECHTEN
Gerookte zalm met radijs en brioche.............................. € 16,00
Zeebaars met avocado en lente ui................................... € 16,50
Noorse kreeft met Romeinse sla en oude tomatenrassen.€ 24,00
Tataki van rund met komkommer en limoen............... € 17,00
Ganzenlever met vijgen en kramiek............................... € 19,00
WARME VOORGERECHTEN
Sint-Jakobsvrucht met bloemkool en pistou (seizoen).€ 17,00
Zeebaars met bouillabaisse en jonge wortel................... € 19,00
Grietbot met pompoen en citroengras........................... € 19,00
Buikspek met Cuvée du Château en Cevenne ui.......... € 16,00
SOEPEN
Bloemkool met hazelnoot en Kasteel Blond...........................€ 6,50
Groene asperge met Keiemtaler en rauwe ham (seizoen)...€ 7,00
Gazpacho van avocado met koriander en jalapeno.........€ 8,00
Consommé van ossenstaart met dumplings......................... € 12,00
Bisque van Noorse kreeft met Armagnac.€ 14,00
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EVENT BROCHURE

D I N E R À L A C A RTE

( I N CL. BTW )

GERECHTEN À LA CARTE
prijzen per persoon
HOOFDGERECHTEN
Kabeljauwhaas met grijze garnalen en geplette aardappel... € 24,00
Mechelse koekoek met jonge spinazie en dragon............ € 21,00
Geselecteerd rund ‘Simmenthal’ met aubergine en panisses... € 24,00
Kalfslende met primeurs en gratin dauphinois................ € 25,00
DESSERTS
Witte chocolade met passievrucht en Framboise St. Louis..€ 8,00
Moelleux au chocolat met rode vruchten.............................€ 8,00
Bruidstaart..............................................................................€ 10,00
Dessertenbuffet “to share”....................................................€ 12,00
Dessertenbuffet......................................................................€ 13,50

Te combineren met
- Forfait 2u met wijnen, bieren, frisdrank, water & koffie ...... € 12,00
- Forfait 2,5u met wijnen, bieren, frisdrank, water & koffie ....€ 15,00
- Forfait 3u met wijnen, bieren, frisdrank, water & koffie ...... € 17,00
- Forfait 3,5u met wijnen, bieren, frisdrank, water & koffie ....€ 19,00

Geef jouw feest extra uitstraling door het serveren van gepaste
wijnen tijdens het diner. Vraag gerust naar onze wijnkaart.
Jouw eigen wijn tijdens het diner? Wij koelen en serveren graag
een eigen aangebrachte wijn volgens kurkrecht. (€ 15,00 per 75 cl
en € 25,00 per 1,5 l)
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EVENT BROCHURE

D I NE R FO RM U L ES

( I N C L. BTW )

Tijdens de menu’s zijn alle dranken telkens inbegrepen: wijnen, bieren uit ons assortiment, frisdranken,
water & koffie.

CHÂTEAU ROYALE 6° (2,5u)

CHÂTEAU ROYALE 8° (3,5u)

€ 60,00 p.p.

€ 75,00 p.p.

Gerookte zalm met radijs en brioche

Gerookte zalm met radijs en brioche

of

of

Tataki van rund met komkommer en limoen

Tataki van rund met komkommer en limoen.

***

***

Mechelse koekoek met jonge spinazie en dragon

Soepje met groene asperge, Keiemtaler en rauwe ham
of

***

Bisque van Noorse kreeft met Armagnac

Moelleux au chocolat met rode vruchten
of

Supplement € 5,00 p.p.

Witte chocolade met passievrucht en Framboise St. Louis

***
Mechelse koekoek met jonge spinazie en dragon
***
Moelleux au chocolat met rode vruchten
of
Witte chocolade met passievrucht en Framboise St. Louis

** DESSERTENBUFFET **
Bij zowel diner château royale 6° als diner château royale 8° is er de mogelijkheid
om een dessertenbuffet te kiezen. (supplement van € 5,00 p.p.)
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EVENT BROCHURE

CHÂTEAU ROYALE 10° (3,5u)

€ 85,00 p.p.

Grietbot met pompoen en citroengras
***
Soepje met groene asperge, Keiemtaler en rauwe ham
of
Bisque van Noorse kreeft met Armagnac
Supplement € 5,00 p.p.

***
Geselecteerd rund “Simmenthal” met aubergine en panisses
***
Dessertenbuffet
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EVENT BROCHURE

H U W E L IJ K EN - FO RM U L E S

(INCL. BTW )

Om jullie gasten op een vlotte manier te bedienen zijn bij onze huwelijksformules telkens alle
dranken inbegrepen van receptie tot en met dansfeest (tot 3u): cava, wijnen, bieren uit ons
assortiment, frisdranken, water & koffie. Feesten kan tot in de vroege uurtjes. Na 3u worden
verbruiken in kaart gebracht.

CHÂTEAU EXCLUSIVE 6°

€ 109,00 p.p.

Vier jouw huwelijk op een onvergetelijke manier in het Bierkasteel met “Château Exclusive 6°”. Deze formule verwent
jouw gasten met een uitgebalanceerd menu van receptie tot en met dansfeest.

RECEPTIE (1,5u)

DINER (3u)

Fingerfood:

Gerookte zalm met radijs en brioche
of

naar keuze

Tataki van rund met komkommer en limoen.

***

***

Hapjes:

Mechelse koekoek met jonge spinazie en dragon

Paté van Kasteel Rouge met kramiek en uienconfijt
Zeebaars met limoen en munt

***

Cromesqui van varkenswang met Kasteel Donker en dragon

Moelleux au chocolat met rode vruchten

Noordzeekrab met kerrie en groene appel

of
Witte chocolade met passievrucht en Framboise St. Louis
of
Dessertenbuffet
supplement € 5,00 p.p.
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EVENT BROCHURE

H U W E L IJ K EN - FO RM U L E S

(INCL. BTW )

CHÂTEAU EXCLUSIVE 8°

€ 119,00 p.p.

Geniet optimaal van ons zonneterras tijdens de uitgebreide receptie van “Château Exclusive 8°”. Door het ruime aanbod
aan originele hapjes is dit de ideale formule voor de fijnproevers in een ongedwongen sfeer.

RECEPTIE (2u)

DINER (3u)

Fingerfood:

Gerookte zalm met radijs en brioche
of

naar keuze

Tataki van rund met komkommer en limoen.

***

***

Hapjes:

Mechelse koekoek met jonge spinazie en dragon

Gravad Lax met haringkaviaar en zure room

***

Oester “Rockefeller” met Gueuze Fond Tradition

Moelleux au chocolat met rode vruchten

Geitenkaas met rode biet en St. Louis Kriek Lambiek

of

Krokante Nobashigarnaal “Sweet & Sour”

Witte chocolade met passievrucht en Framboise St. Louis

Noordzeekrab met kerrie en groene appel

of

Croque carpaccio met rucola en mozzarella

Dessertenbuffet
supplement € 5,00 p.p.
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EVENT BROCHURE

H U W E L IJ K EN - FO RM U L E S

(INCL. BTW )

CHÂTEAU EXCLUSIVE 10°

€ 129,00 p.p.

Wil je jullie gasten zeker voldoende serveren met ook de nodige aandacht voor
verfijning? Dan is “Château Exclusive 10°” voor jullie de juiste keuze. Op maat van elke
Bourgondiër die geniet van een uitgebreid diner.

RECEPTIE (1,5u)

DINER (4u)

Fingerfood:

Gerookte zalm met radijs en brioche
of

naar keuze

Tataki van rund met komkommer en limoen.

***

***

Hapjes:

Soepje met groene asperge, Keiemtaler en rauwe ham

Paté van Kasteel Rouge met kramiek en uienconfijt

of

Croque carpaccio met rucola en mozzarella

Bisque van Noorse kreeft met Armagnac

Zeebaars met limoen en munt

Supplement € 5,00 p.p.

Cromesqui van varkenswang met Kasteel Donker en dragon

***

Krokante Nobashigarnaal “Sweet & Sour”

Mechelse koekoek met jonge spinazie en dragon
***
Dessertenbuffet
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EVENT BROCHURE

H U W E L IJ K EN - FO RM U L E S

(INCL. BTW )

CHÂTEAU EXCLUSIVE 12°

€ 139,00 p.p.

Op jullie huwelijksfeest is uiteraard enkel het beste goed genoeg. Met “Château Exclusive 12°” krijgen jullie gasten enkel de
meest kwaliteitsvolle ingrediënten geserveerd, op een moderne manier gepresenteerd. Dit is ongetwijfeld het beste recept voor een
onvergetelijke avond.

RECEPTIE (1,5u)

DINER (4u)

Fingerfood:

Tataki van rund met komkommer en limoen.

naar keuze

of

***

Zeebaars met avocado en lente ui

Hapjes:

***

Gravad lax met haringkaviaar en zure room

Grietbot met pompoen en citroengras

Oester “Rockefeller” met Gueuze Fond Tradition

***

Zeebaars met limoen en munt

Geselecteerd rund “Simmenthal” met aubergine en panisses

Cromesqui van varkenswang met Kasteel Donker en dragon

***

Gazpacho van avocado met koriander en jalapeno

Dessertenbuffet

On z e h ofl eve ra n c ie rs
Om jullie feest naar een hoger niveau te tillen, stellen wij
jullie graag voor aan onze partners. Deze professionals
specialiseren zich in het verzorgen van jullie aankleding,
muziek, meubilair, foto & video, … You name it, they
excel in it!
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Sp et teren de
a f s l u i ter
Als spetterende afsluiter van het diner en onmiddellijk een sfeervolle start van jullie avondfeest, is
onze bruidstaart zeker onmisbaar. Dit imposante
nagerecht kan jullie huidige dessert vervangen
of worden opgenomen als onderdeel van jullie
buffet. Vraag naar onze mogelijkheden en
geef zeker jullie persoonlijke voorkeuren
mee. Onze Chef patissier gaat voor
jullie graag aan de slag!

EVENT BROCHURE

H U W E L IJ K EN - FO RM U L E S
HUWELIJK WALKING DINER

(INCL. BTW )

€ 129,00 p.p.

Dineer tussen jullie gasten in deze dynamische formule. Het
voorgerecht wordt omgezet in een verlengde van jullie receptie,
eventueel op ons zonneterras. De perfecte brug tussen receptie
en diner.
RECEPTIE (1,5u)
Fingerfood:
naar keuze
***
Hapjes:
Paté van Kasteel Rouge met kramiek en uienconfijt
Zeebaars met limoen en munt
Cromesqui van varkenswang met Kasteel Donker
Geitenkaas met rode biet en St. Louis Kriek Lambiek
WALKING DINER (1u)
Tataki van rund met komkommer en limoen
Consommé van ossenstaart, dumplings.
Kabeljauwhaas met grijze garnalen en geplette aardappel
DINER (2u)
Mechelse koekoek met jonge spinazie en dragon
***
Dessertenbuffet

20

EVENT BROCHURE

L ate - n ig ht sn a c k
Als verrassing op de dansvloer of als graag geziene afwisseling op de bieren. De late-night snack kan iedereen
bekoren. Tijdens het dansfeest serveren wij een snack
naar keuze: Puntzakje verse frieten met saus (€ 4,00 p.p.),
mini-burger “Bierkasteel” (€ 5,00 p.p.), belegde luxebroodjes (€ 2,50 p. broodje), …
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EVENT BROCHURE

WA L K I N G DIN ERS

( I N C L . BTW )

Tijdens een walking diner zijn alle dranken telkens inbegrepen: wijnen, bieren uit ons assortiment, frisdranken, water & koffie.

BUSINESS (2,5u)

FEEST (4u)

€ 60,00 p.p.

€ 89,00 p.p.

RECEPTIE (1,5u)

Gerookte zalm met radijs en brioche
Soepje met bloemkool, hazelnoot en Kasteel Blond

Fingerfood:

Kabeljauwhaas met grijze garnalen en geplette aardappel

naar keuze

Mechelse koekoek met jonge spinazie en dragon

***

***

Hapjes:

Witte chocolade met passievrucht en Framboise St. Louis

Paté van Kasteel Rouge met kramiek en uienconfijt
Croque carpaccio met rucola en mozzarella
Zeebaars met limoen en munt
Cromesqui van varkenswang met Kasteel Donker en dragon
Krokante visreepjes met verse tartaar
DINER (2,5u)
Gerookte zalm met radijs en brioche
Soepje met bloemkool, hazelnoot en Kasteel Blond
Kabeljauwhaas met grijze garnalen en geplette aardappel
Mechelse koekoek met jonge spinazie en dragon
***
Witte chocolade met passievrucht en Framboise St. Louis
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B U S I N E S S -TO -B U S IN E SS ( B 2 B)

(EXCL. BTW )

KOFFIEPAUZES

FOOD PAIRING

Tijdens de pauze kunnen de gasten zich bedienen aan een
buffet met koffie, thee, fruitsap, water, koekjes, vers fruit en
exclusieve bierpralines gedurende...

Jouw gasten proeven de hapjes op basis van onze bieren met
het passende bier, onder begeleiding en met de nodige uitleg.

- Eén halve dag.............................................................. € 6,00 p.p.

- 3 hapjes en gepaste bieren....................................... € 14,00 p.p.

- Eén dag...................................................................... € 11,00 p.p.

- 4 hapjes en gepaste bieren (3 + geitenkaas).......... € 18,00 p.p.
- 5 hapjes en gepaste bieren (4 + bisque)................. € 22,00 p.p.

ONTBIJT

Paté van Kasteel Rouge met kramiek en uienconfijt
Cromesqui van varkenswang met Kasteel Donker en dragon

Breid je koffiepauze uit door jouw gasten te ontvangen met
een ontbijt. Deze prijs komt bovenop de koffiepauze voor één
(halve) dag.

Oester “Rockefeller” met Gueuze Fond Tradition
Geitenkaas met rode biet en St. Louis Kriek Lambiek
Grijze garnalen ‘Bisque’ met Arabica
en Bacchus Vlaams Oud Bruin

Assortiment ontbijtkoekjes......................................... € 4,00 p.p.
Uitgebreid ontbijt met pistolets, ontbijtkoekjes, kaas &
charcuterie, yoghurt & granola, gerookte zalm, ….€ 11,00 p.p.

ONTVANGST
De gasten worden binnen een half uur ontvangen met
fruitsap, water en ...
- bieren uit ons assortiment........................................ € 5,00 p.p.
- cava & bieren uit ons assortiment............................ € 8,00 p.p.
- champagne & bieren uit ons assortiment............. € 13,00 p.p.
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B U S I N E S S -TO -B U S IN E SS ( B 2 B)
BROUWERIJBEZOEK

ZALEN

Bied jouw gasten een unieke kijk achter de schermen van de
modernste brouwerij van Europa. Onder begeleiding van
een professionele gids wordt elke stap van het brouwproces
doorlopen. Na het bezoek bieden wij je graag nog een attentie
aan onder de vorm van een magnum fles 75 cl speciaalbier
naar keuze

BALZAAL

(EXCL. BTW )

- Volledige dag................................................................. € 900,00
- Halve dag / Avond........................................................ € 700,00

-“Light” (30’)................................................................. € 7,00 p.p.

BOARDROOM 1

Tijdens deze uitgebreide rondleiding volgen jouw gasten de
gids via onze headsets en wordt zijn uitleg ondersteund door
onze strategisch geplaatste projectieschermen. Na afloop
krijgen jouw gasten ook een degustatie van twee speciaalbieren aangeboden.

- Volledige dag................................................................. € 500,00
- Halve dag / Avond........................................................ € 300,00
BOARDROOM 1 + 2

-“Classic” (1,5u).......................................................... € 10,00 p.p.

- Volledige dag................................................................. € 700,00
- Halve dag / Avond........................................................ € 500,00
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www.visual.be
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