
UW GARANTIE VOOR 

EEN PERFECT FEEST



Brasserie Keukenhof heeft niet alleen een goede reputatie voor het verzorgen van  

culinaire à la carte gerechtjes in het restaurant maar biedt u ook een assortiment all-in menu’s  

aan voor uw huwelijksfeest, familiefeestje, verjaardagsfeest, pensioenviering, jubileum  

of gewoon een etentje onder vrienden of familie kunt u bij ons vieren.

Naast de restaurantkaart en onze suggesties hebben de eigenaars, Isabel en Didier, samen met  

het ganse team, deze brochure op maat uitgewerkt. Met de all-in formules weet u exact wat uw feest 

gaat kosten. Geen onaangename verrassingen... all-in is all-in ! Van het aperitief tot en met de koffie... 

van het begin tot het einde! Wij verwijzen hierbij naar de uitleg bij de respectievelijke menu’s.

De menu’s in deze brochure zijn met de meeste zorg samengesteld en worden steeds met dagverse 

grondstoffen klaar gemaakt. Zij zijn bedoeld voor groepen vanaf 10 personen en daarom steeds met 

een klassiek tintje, zodat ze bij elke gast in de smaak vallen. Op aanvraag kunt u uiteraard  

ook gerechten toevoegen die niet in deze menu’s voorkomen.

Indien u andere vragen, suggesties of ideeën hebt om uw feest een persoonlijke toets te geven,  

twijfel er niet aan om dit met ons te bespreken.  

U krijgt dan een gedetailleerde, prijsbewuste offerte, volledig aangepast aan uw behoeftes.

Wij hopen u binnenkort te mogen verwelkomen!

Geniet van dit Moment
Isabel & Didier

Lomani & Team
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Menu Floris
A A N  €  9 0 , 0 0  A L L - I N

Dit all-in menu is enkel verkrijgbaar vanaf 10 personen per tafel met telkens één keuze per gerechtengroep. 

Onze hoofdgerechten worden allemaal voor een tweede keer bediend met extra groenten.

Aperitief, geselecteerde kwaliteitswijnen, alle reguliere dranken en waters tijdens het diner  

zijn naar hartenlust (tot aan de koffie).

Cava(2 x) of fruitsap met drie welkomsthapjes

Surf & Turf Runderhaas Chianina - Carpaccio/parmezaan / pesto/gamba of

Noorse zalm huisgerookt - gel van citroen / kruidenslaatje / brioche / shishu of

Duo van Secreto & garnaalkroket - gefruite peterselie / tartaarsaus / citroen of

Sint-jacobsvruchten op 3 wijzen – butternut / prei / asperge / boter / carpaccio of

Kabeljauwhaas – aardappelcrême / tuinboon / prei / mousseline

Chateaubriand - verse béarnaise / seizoensboeket / pomme pont neuf of

Parelhoenfilet - amandelkorst / warme groenten / calvados / druif / pomme Dauphine of

Eend Barberie – gelakt / framboos / Vouvray / fijne groenten / kroket of

Geroosterde zalmmoot - “baby-leaf” spinazie / mousseline / jonge aardappel

Vanille-roomijs - warme chocoladesaus of

Moelleux huisbereid of

Gebrande vanillecrème / cassonade of

Pracht van een ijstaart - aangepast aan uw feest

Mokka met versnaperingen

Dit all-in menu zonder dranken: € 71,00 (incl. btw)

“Upgrade” dit all-in menu (indien u geen receptie neemt vooraf) 

Het all-in menu met aperitief Maison (2x) € 10,00 pp

Het all-in menu met geselecteerde Kasteelwijnen Thienpont (wit+rood): € 10,00 pp

Het all-in menu met Maison én geselecteerde Kasteelwijnen wit + rood: € 18,00 pp

Bij grote groepen is het aangeraden om een uurtje receptie te geven, omdat anders gewacht wordt tot iedereen aan tafel zit.  

Er gaat meestal wat tijd tussen de eerste persoon en de laatste persoon die aankomt  

waardoor het te lang duurt vooraleer het eerste glas geschonken wordt.

1 uur cava, fruitsap naar believen + 5 verzorgde aparte hapjes van de chef.  

Prijs pp: € 10,00 supplement op het all-in menu.

Deze all-in menu’s zijn contant betaalbaar de dag van uw feest, zonder verdere korting.
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Menu Prestige
A A N  €  1 2 5 , 0 0  A L L - I N

Dit all-in menu is enkel verkrijgbaar vanaf 10 personen per tafel met telkens één keuze per gerechtengroep.

Onze hoofdgerechten worden allemaal voor een tweede keer bediend met extra groenten.

Aperitief, geselecteerde kwaliteitswijnen, alle reguliere dranken en waters tijdens het diner  

naar hartenlust (tot aan de koffie).

Glaasje Bubbels Brut (2x) of fruitsap met drie welkomsthapjes

3 bereiding van handgepelde garnaal – tatjespap / bisque / garnaalkroket of

Kalfstartaar – dashi/salty fingers - (extra kaviaar Gold Belgian + € 15,00) of

Noordzeetong – op Oostendse wijze / garnaal / tomaat / champignon / zeeschelpjes of

Langoustine - bulgur / pekelgroentjes / jus van schaaldieren of 

Zeebaars – gegrild / tartaar / babyspinach / quinoa / limoen of

 Foie gras - duo / appel / brioche / uienconfit of

Kreeft - lauw / salade / structuren van tomaat / avocado

Sorbet Citroen – munt/framboos of

Cappuccino van garnalen - Armagnac / espuma van lichte curry

Lamskroontje - kruidenkorstje / gratin / seizoensgroenten of

Filet Pur black Aberdeen Butcher’s choice - rode wijnsaus / groenten / pomme pont neuf of

Kalfslende - traag gegaard / knolselder / kalfsjus / groene kruiden of

Kwartel opgevuld – tuttifrutti / groene groenten / aardappel / lente-ui of

Zeebaars gegrild – seizoensbereiding / risotto / garnaal

Pracht van een ijstaart, aangepast aan uw feest met saus naar keuze of

Duo van twee chocolades - krokantje / vanille-parfum of

Dessertenbord “Keukenhof” of 

Sabayon - seizoensfruit / vanilleroomijs

Mokka met versnaperingen

Dit all-in menu zonder dranken: € 107,00 (incl. btw)

“Upgrade” dit all-in menu (indien u geen receptie neemt vooraf)

Het all-in menu met aperitief Champagne (2x) € 10,00 pp

Het all-in menu met geselecteerde Kasteelwijnen (wit+rood): €10,00 pp

Het all-in menu met Champagne én geselecteerde Kasteelwijnen wit + rood: € 18,00 pp

Bij grote groepen is het aangeraden om een uurtje receptie te geven, omdat anders gewacht wordt tot iedereen aan tafel zit.  

Er gaat meestal wat tijd tussen de eerste persoon en de laatste persoon die aankomt waardoor het te lang duurt  

vooraleer het eerste glas geschonken wordt.

1 uur bubbels Brut, fruitsap naar believen + 5 verzorgde aparte hapjes van de chef. Prijs pp: € 10,00 supplement op het all-in menu.

Deze all-in menu’s zijn contant betaalbaar de dag van uw feest, zonder verdere korting.
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Extra informatie 
en praktische richtlijnen

O N Z E  Z A L E N

Brasserie Keukenhof beschikt over 2 aparte zalen.

Deze kunnen ineenlopend gebruikt worden voor feesten tot 100 personen.

Z A A L  M A R G A U X 
(40 pers.)

Kleine gezellige zaal, voormalig museum.  

Ideaal voor kleine privé-feesten en ook gebruikt als restaurant. 

Z A A L  F L O R I S 
(70 pers.)

De combinatie van rustieke en moderne toetsen  

straalt absolute klasse en sfeer uit.

P R A K T I S C H E  R I C H T L I J N E N

Bespreking:
Wij ontvangen u graag van donderdag tot en met zondag telkens vanaf 11u voor rondleiding, informatie en

reservaties. Dit wel na telefonische afspraak, zodat we voldoende tijd kunnen vrijmaken om alles  

persoonlijk met u te bespreken. 

Menubespreking:
Dit gebeurt minimum 2 weken voor uw feest op basis van het meest recente menuboekje van het jaar  

waarin uw feest doorgaat.

Tafelschikking 
In samenspraak

5



A L G E M E N E  V E R K O O P S V O O R W A A R D E N

• Alle prijzen in deze brochure zijn in euro, inclusief dienst en btw.

• Bij reservatie betaalt u een voorschot van € 10,00 per persoon.

• De eindafrekening is betaalbaar contant en zonder verdere korting DE DAG VAN UW FEEST. 

Er worden normaal geen kredietkaarten, noch betaalkaarten aanvaard.ofWenst u toch te betalen 

met de kaart, dan kan dit enkel met bancontact mits een kost van € 3 per rekening.

• Vestiaire: niettegenstaande wij een gesloten vestiaire hebben, kunnen wij niet verantwoordelijk 

gesteld worden voor verlies en schade van persoonlijke bezittingen van de gasten. Tevens wijzen 

wij alle verantwoordelijkheid af bij gebeurlijke schade of ongeval binnen onze exploitatie.

• De inrichters van het feest zullen verantwoordelijk gesteld worden voor schade 

die aangericht is door hun genodigden.

• Alle taksen en vergoedingen geheven door de staat voor organisatie van evenement, 

bal of feest, ingericht in onze feestzalen, zijn ten laste van de inrichter.

• Bij annulatie van het feest binnen de drie maanden voor het feest houdt de verkoper zich het recht 

voor om van rechtswege schadeloosstelling te eisen ten bedrage van 35% van het totale bedrag. Bij 

annulaties blijft het voorschot eigendom van Brasserie Keukenhof als vergoeding voor 

de reeds verrichte prestaties.

• Deze brochure is geldig vanaf 01/09/2021 en vervangt alle andere brochures.

• Wij behouden ons het recht voor om prijzen aan te passen vóór 01/09/2022 aan de geldende 

marktprijzen of u een ander gerecht voor te stellen. 

Huidige prijzen zijn onder voorbehoud geldig tot 01/09/2022.

• Alle producten zijn vers, aldus onder voorbehoud van marktaanbod. Wij kunnen niet 

verantwoordelijk gesteld worden voor het niet kunnen verkrijgen van één van de gerechten 

uit onze brochure.

• De verkoper kan van zijnentwege niet verantwoordelijk gesteld worden voor annulatie wegens 

overmacht (bv storm, staking, brand…).

• Waardebonnen en akties zijn niet cumuleerbaar, dit wil zeggen dat slechts één waardebon of 

aktie kan gelden per reservatie en per groep.

• Betaling van het voorschot staat gelijk aan aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

• Rekening nummer Iban bij het storten van uw voorschot via bank gelieve beide namen te noteren + 

telefoon nummers + datum van uw feest.

BRASSERIE KEUKENHOF
Didier Deylgat & Isabel Joseph

Koksijdesteenweg 72, 8760 Koksijde Tel: 0498 11 78 78

e-mail: info@brasseriekeukenhof.be  website: www.brasseriekeukenhof.be

Rek: Iban BE45 0689 4373 8689(Isadilo bv)

Openingsuren: zie website

Uitgave 2022  Onder voorbehoud van wijzigingen geldig tot 01/09/2022

www.brasseriekeukenhof.be 

© Isadilo BV
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