DEN MOOR PRIJSLIJST
AL 30 JAAR HET MOOISTE TERRAS VAN BROECHEM EN OMSTREKEN

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’
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VERJAARDAGSFEEST

30 JAAR DEN MOOR

zondag 4 augustus 2019

Life ambiance
zingen & danse
n
Prijs per persoon 30,00 €
(excl.dranken – enkel aperitief inbegrepen)

Beste klant,

WELKOM

‘Den Moor’ Broechem
De familie Vangeel heet u hartelijk welkom in ‘Den Moor’.
Sinds 1989 streven we ernaar om van ‘Den Moor’ een sympathieke locatie te maken, waar men gezellig
kan tafelen en een glaasje onder vrienden kan drinken.
‘Den Moor’ is voor ons dan ook een plek geworden waar we elke dag onze vrienden zien.
In de zomerzon kan u genieten van ons groot tuinterras, gelegen aan een prachtige vijver met zicht
op het golfterrein en het kasteel “Bossenstein”. Tijdens de wintermaanden bedienen wij u graag in ons
karaktervol restaurant, waar u zich kan verwarmen aan ons gezellig haardvuur.
We koesteren deze plek dan ook enorm en willen er steeds het beste van maken.
In onze feestzalen kan u ook terecht voor al uw feesten en evenementen, gaande van vergaderingen
tot diners, huwelijksfeesten en ceremoniën. Vraag ons gerust vrijvlijvende informatie. Wij staan u
graag bij om van elke gelegenheid een feest op maat te creëren.
Naast onze uitgebreide menukaart verwennen wij u maandelijks opnieuw met onze overheerlijke
seizoensspecialiteiten.
Onze vrienden dat zijn jullie: klanten, leveranciers en medewerkers, die van ‘Den Moor’ de hartelijke
plek maken waar we ondertussen allemaal van houden.
Familie Vangeel.
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FEESTZALEN ‘DEN MOOR’
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DE SCHUUR

De schuur leent zich uitstekend voor
een huwelijksfeest, diner, buffet of een
gezellige zomers BBQ tot 150 personen.
De schuur beschikt over een privéterras met zicht op de vijver en kasteel
‘Bossenstein”.

Ons Zolderzaaltje boven het restaurant
biedt plaats aan een gezelschap tot 50
personen. Ideaal voor een familiediner of
receptie.

FEESTZALEN ‘DEN MOOR’

ZOLDERZAALTJE

Deze prijslijst vervangt alle vorige (prijzen vanaf 01/03/2019).
Prijsschommelingen zullen vooraf meegedeeld worden ngl. de marktsituatie.
Voorschot € 250,00 bij reservatie zaal. Zolderzaaltje: huur € 50,00 (gratis vanaf
€ 1.000,00) . Betaling saldo na factuur. Wij aanvaarden cash, bancontact of
overschrijving op nr. BE59 0012 0835 1026. Het juiste aantal personen dient
min. 2 weken voor datum van het feest doorgegeven te worden.
De Schuur: huur € 250,00 (gratis vanaf € 5.000,00 / steeds met drankformule).
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FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

BARBEQUES

BBQ ‘classic’
Prijs per persoon 30,00 €
• Gemarineerde kipfilet / traaggegaard buikspek /
steak / BBQ-worstje
• Salades, groenten & huisbereide sausjes
• Krieltjes met spek / Stokbrood & hoeveboter

BBQ ‘royal’
Prijs per persoon 45,00 €
Apéro

Scampi met dipsaus
Traag gegaard buikspek
Kipspiesje met dipsaus

Vis

Papillot met kabeljauw, kerstomaatjes,
basilicum & parmezaan

Vlees

Chateaubriand met huisbereide béarnaise
Gepekelde parelhoenfilet
Gemarineerde kipfilet
Varkensribben
Lamskoteletjes met een vleugje look

Salades Pasta pesto salade
Gebakken krieltjes met spek
Frisse koolsalade
Komkommersalade zoetzuur
Geraspte wortelen
Boontjes salade met appel & frisse
vinaigrette
Carpaccio van trostomaten
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Sauzen Mayonaise, cocktail, curry & Vincentsaus

BBQ ‘royal
winter’
(van oktober tot januari)
Prijs per persoon 55,00 €
Apéro

Scampi met dipsaus
Traag gegaard buikspek
Kipspiesje met dipsaus
Vis
Zalmpapillotte met teriyaki en courgette
Spie van St.Jacobsnoten met pastinaakcurry-puree
Wild
Gepekelde parelhoenfilet met fine
champagnesaus
Traaggegaarde everzwijnfilet met
honing-mosterdsaus
Hertenrack met wildsaus
Groenten Gebakken krieltjes met spek
Ovengegaarde wintergroenten met thijm
Gebraiseerd witloof
Geserveerd aan tafel in sharing formule.

Tapa’s BBQ (walking diner)

Prijs per persoon 45,00 €

Vis

Scampi met mango-salsa
Zalm op plaat gebakken met teriyaki en
spaghetti van courgette
St.Jacobsnoten met pastinaak-curry-puree
Vlees
Traag gegaard buikspek
Kipspiesje met gebakken rijst en curry
Varkenshaasje in gandaham met
ratatouille
Chateaubriand met verse bearnaise en
frietjes
Dessert Ananas gemarineerd in bruine rum en
vanille-ijs
(Kleine porties geserveerd zoals bij receptie maar wel een volwaardige maaltijd)

Receptie

3 uur*
Prijs per persoon 19,00 €

• Cava / Kirr / Witte & rode wijn, fruitsap & softdrinks.
(met vers geperst fruitsap + 2,00 € /pp)
(met Champagne ipv. Cava + 8,00 € /pp)

Kidsformule

Prijs per persoon

tot 16 jaar
12,50 €

• Fruitsap, frisdranken en water, koffie & thee

Buffetten & diners
6 uur*
Prijs per persoon 28,00 €

• Cava en fruitsap bij het aperitief gedurende 1 uur /
Witte en rode wijn, 3 bieren van het vat,
water & softdrinks / koffie & thee
(met extra Cava en speciale bieren + 5,00 € /pp )
(met Champagne ipv. Cava + 8,00 € /pp)
(extra uur + 4,00 € / pp)

RECEPTIE & PARTY

S tarter vd chef

Receptie Royal

• Olijven, chips en nootjes op tafel
• 3 hapjes naargelang het seizoen

• Borrelgarnituur op tafel
• 5 koude & 5 warme hapjes (keuze uit ons seizoensassortiment)
• 2 mini-desserten naar keuze

Prijs per persoon 9,00 €

(minimaal te combineren met BBQ, diner of buffet)

Starter vd chef Royal

Prijs per persoon 12,00 €

• Olijven, chips en nootjes op tafel
• 3 koude & 2 warme hapjes (keuze uit ons seizoensassortiment)
(minimaal te combineren met BBQ, diner of buffet)

Receptie

Prijs per persoon 20,00 €

• Borrelgarnituur op tafel
• 5 koude & 4 warme hapjes (keuze uit ons seizoensassortiment)
(minimaal te combineren met drankenformule: receptie)

Prijs per persoon 28,00 €

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

DRANKFORMULES

(minimaal te combineren met drankenformule: receptie)

Party -Time

Prijs per persoon 20,00 €

• Olijven, chips en nootjes op tafel
• Worstebroodje
• Quiche
• Mini-hamburger
• Mini-pitta
• Puntzakje frietjes
*extra uur + 4,00€ / pp voor de ingeschreven personen
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FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

BUFFETTEN

Buffet ‘Classic’

Prijs per persoon 39,00 €

Vis

Glaasje met grijze garnalen uit Zeebrugge & tomaat concassé
Duo van gepocheerde & gerookte zalm met dille-& cocktailsaus
Vlees
Rundscarpaccio met pijnboompitjes, rucola, olijfolie & Parmezaan
Vitello tonato
Parma-ham met meloen
Gevogelte Wrap met kip tandoori
Salades Pastasalade
Aardappelsalade met verse tuinkruiden
Boontjes salade met appel en een frisse vinaigrette
Tomaten-basilicum salade
Caesar salade met croutons & huisgemaakte Caesar-dressing
Broodjes Broodassortiment & hoeveboter

Buffet ‘Classic’ warm & koud
Prijs per persoon 45,00 €
Vis
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Glaasje met grijze garnalen uit Zeebrugge & tomaat concassé
Duo van gepocheerde & gerookte zalm met dille-& cocktailsaus
Noordzee tongrolletjes, grijze garnalen, prei & champignons (warm)
Vlees
Rundscarpaccio met pijnboompitjes, rucola, olijfolie & Parmezaan
Vitello tonato
Parma-ham met meloen
Wildstoverij met verse kroketjes (van oktober tot december)
Stoofvlees met witloofsalade en frietjes (van januari tot september)
Gevogelte Parelhoenfilet in fine champagne, gebraiseerd witloof en gratin
Salades Pastasalade
Aardappelsalade met verse tuinkruiden
Boontjes salade met appel en een frisse vinaigrette
Tomaten-basilicum salade
Caesar salade met croutons & huisgemaakte Caesar-dressing
Broodjes Broodassortiment & hoeveboter

Italiaans buffet ‘La dolce vita’

Prijs per persoon 45,00 €

Antipasti Felino, mortadella, parmezaan & olijven
Pesce
Spiesje van scampi’s & courgette
Tagliata van kortgebakken tonijn met tuinkruiden, gemarineerde ramenas & ansjovis
Carne
Vitello Tonato (fijngesneden kalfsvlees met tonijnsaus)
Carpaccio van Italiaans rund met pijnboompitjes, rucola, extra vierge olijfolie & parmezaan
Prosciuto & meloen
Pasta
Cannelloni spinazie & ricotta met gepofte tomaatjes
Lasagne bolognaise
Rigatone met Scampi diabolo
Penne met Kip, gewokte groenten en curry
Insalate Carpaccio van tomaat met mozzarella di buffala, basilicum & oregano
Gegrilde groene asperges &truffelolie
Zuiderse pasta salade
Rucola salade met pijnboompitjes, zongedroogde tomaten & parmezaan
Pane
Broodassortiment met ciabatta & focaccia

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

BUFFETTEN

D essertenbuffet

Prijs per persoon 15,50 €

• Taartenassortiment
• Huisgemaakte chocolademousse
• Tiramisu van het huis
• Cake
• IJswagentje
• Rijstpap met bruine suiker
• Frans-Belgische kazen met noten

Taartenbuffet

Prijs per persoon 10,50 €

• Ruim assortiment taarten & cakes
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FEESTEN IN ‘DEN MOOR’
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BUFFETTEN /

MINIMUM 20 PERSONEN

Buffet ‘Den Moor’
Apéro

Scampi met dipsaus
Rolletje van gerookte zalm, verse kaas en appel
Worstebroodje
Vis
Gegrild baby kreeftje met tuinkruiden & zeekraal salade
Duo van gepocheerde & gerookte zalm met dille-& cocktailsaus
Noordzee tongrolletjes met grijze garnalen, prei & champignons (warm)
Vlees
Rundscarpaccio met pijnboompitjes, rucola, olijfolie & Parmezaan
Vitello tonato
Navarin van lams (in het wildseizoen een wildstoofpotje) (warm)
Gevogelte Carpaccio van gerookte eend met foie gras
Parelhoenfilet met fine champagne, gebraiseerd witloof en gratin
Kaas
Belgische & Franse kazen
Salades Carpaccio van tomaat & buffelmozzarella met basilicum
Boontjes salade met appel & een frisse vinaigrette
Caesar salade met croutons & huisgemaakte Caesar-dressing
Aardappel salade met verse tuinkruiden
Broodjes Broodassortiment & hoeveboter

Prijs per persoon 55,00 €

(50% KORTING HUUR VAN DE ZAAL)

U itvaartkoffietafel

Prijs per persoon 15,50 €

•
•
•
•
•

Assortiment fijne charcuterie & huisgemaakte préparé
Nutella & huisgemaakte confituur
Vers gebakken pistolets & sandwiches
Mini koffiekoekjes
Koffie & thee

KOFFIETAFELS

KOFFIETAFELS /

Kempische koffietafel
Prijs per persoon 19,90 €

•
•
•
•
•
•
•

Assortiment fijne charcuterie & charcuteriesalades
Frans-Belgische kazen met notengarnituur
Vers gebakken pistolets broodjes & sandwiches
Rozijnenbrood
Mini koffiekoekjes
Fruittaart
Fruitsap , koffie & thee

Koffietafel ‘Den Moor’
Prijs per persoon 28,00 €
•
•
•
•
•
•
•
•

Aperitief
Tasje soep
Gerookte Noorse zalm
Assortiment fijne charcuterie & charcuteriesalades
Frans-Belgische kazen met noten
Heerlijk luxe broodjes assortiment
Mini patisserie & koffiekoekje
Fruitsap, koffie & thee
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BRUNCHEN IN ‘DEN MOOR’

BRUNCHEN

DE GEZELLIGSTE ZONDAGMIDDAG
MET FAMILIE & VRIENDEN!
Prijs per persoon 35,00 €

Dranken Glaasje cava of vers fruitsap
Koffie & thee
Verse sappen van Kurt Notelteirs, onze plaatselijke fruitteler
Koud

Koffiekoekjes & croissant
Granola met yoghurt
Ruim assortiment charcuterie, Franse kazen en gerookte vis

Warm

Roerei & spek
Frikadellebolletjes met kriekjes
Soep
Lasagne bolognaise
Videevulling van kip

Dessert Tiramisu
Rijstpap
Chocolademousse
Pannenkoeken
Verse fruitsalade
Bavarois

Op andere dagen is er op aanvraag
ook mogelijkheid tot ‘Brunchen’
samen met familie en vrienden.
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Breugheltafel
Prijs per persoon 30,00 €

• Frikadellenballekes met krieken
• Witte & zwarte pensen met appelmoes
• Tomatensoep met balletjes
• Ambachtelijke Breydelham

Klassiek tafelen
Rustig genieten van een aan tafel bediend diner,
hier vind je de verschillende mogelijkheden.
Voor de gerechten verwijzen we graag naar de
menukaart
De prijs van het menu is afhankelijk van het
aantal gangen en de gekozen gerechten.

• Boerenpaté met uienconfituur
• Videevulling van kip met puree
• Trappistenkaas
• Sla & kerstomaatjes

Soep - hoofdgerecht
Prijs per persoon vanaf 30,00 €

ETEN IN ‘DEN MOOR’

TAFELEN

• Broodassortiment & hoeveboter
• Vlaaien-buffet
• Rijstpap met bruine suiker

Voorgerecht - hoofdgerecht
Prijs per persoon vanaf 37,00 €

Voorgerecht - soep hoofdgerecht
Prijs per persoon vanaf 41,00 €

Voorgerecht - soep tussengerecht - hoofdgerecht
Prijs per persoon vanaf 51,00 €
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FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

ZONDAGACTIE
SPECIALE ACTIE VOOR FEESTEN OP ZONDAG
Viert u dit jaar een jubileum of familiefeest?

Deze ALL-IN formule omvat:
• een sprankelend aperitief met verfijnde hapjes
• een heerlijk 4-gangenmenu met onze befaamde dessertenparade
• een vaste prijs voor alle dranken tijdens het aperitief, diner en dessert (max.5 uur)

ALL-IN PRIJS OP ZONDAG:
vanaf 30 personen:

Prijs per persoon

€ 75,00

vanaf 50 personen:

Prijs per persoon

€ 70,00

vanaf 100 personen:

Prijs per persoon

€ 65,00

Wij maken voor u graag een offerte op maat met menuvoorstel.
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... haal onze buffetten af!

B uffet ‘Classic’

(afh a a l )

Italiaans buffet

(a fh a a l )

Prijs per persoon 29,25 € (afhaalprijs)
(bij buffetten voor minder als 10 pers.,
rekenen wij een supplement van € 20)

FEESTEN BIJ U THUIS

FEESTJE BIJ U THUIS ???

Prijs per persoon 33,75 € (afhaalprijs)
(bij buffetten voor minder als 10 pers.,
rekenen wij een supplement van € 20)

U wil onze buffetten graag afhalen? U krijgt van ons 25% korting op de gewone prijs.
Wij organiseren uw feest ook bij u thuis of op verplaatsing: vraag onze voorwaarden.
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Afrit Wommelgem

Afrit Massenhoven

E 313
Antwerpen / Hasselt

Rond punt
Wommelgem

Oeleg

em

Kasteel en golf
Bossenstein

Ranst
Broechem
Lier

Den Moor -

Aveve

Sporthal

Lier

Lier

Moorstraat 8 - 2520 Broechem

Tel. 03/485 76 80 - Fax: 03/475 06 18

www.denmoor.be
Doorlopend open van donderdag tot zondag vanaf 12u00
maandag, dinsdag, woensdag gesloten

