Welkom in Melkerij Nachtegalenpark
In deze brochure laten we u graag kennismaken met alle mogelijke feestformules die we in
de Melkerij aanbieden. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak zodat we uw
feest volledig naar uw wens kunnen plannen.

Tot binnenkort in Melkerij
Nachtegalenpark!
Melkerij Nachtegalenpark
Floraliënlaan 115 - 2020 Antwerpen
Tel: 03/828.93.81
www.melkerij-nachtegalenpark.be
info@melkerij-nachtegalenpark.be

Recepties
Wij bieden u een prachtige zaal en een uitnodigend buitenterras, kortom: de ideale locatie voor
uw recepties vanaf 30 personen! Twee uur lang verwennen wij u en uw gasten met een
assortiment koude en warme hapjes.
U heeft de keuze uit de volgende formules:

Parkreceptie

32/pp

Gedurende twee uur serveren we u en uw gasten volgende dranken :
• Cava Brut : Maria Amorós
• Mocktail
• Vruchtensap en frisdranken
Gecombineerd met 4 gevarieerde koude en warme hapjes uit onderstaand assortiment :
• Mini vissoepje
• Worstenbroodje
• Gestoomde Dim Sum
• Gemarineerde brochette van kip
• Tempura van scampi
• Spaanse tortilla
• Glaasje tomaat mozzarella
• Glaasje Serranoham met meloen
• Gezond palletje van verse groenten met dip
• Huisgemaakte miniloempia
• Lamskoteletje met look en koriander
• Gegratineerde oesters
• Tartaar van tonijn met limoenmascarpone
• Zalmmousse met avocado
• Carpaccio van rund

Nachtegalenreceptie

38/pp

Gedurende twee uur serveren we u en uw gasten volgende dranken :
• Cava Brut : Maria Amorós
• Mocktail
• Vruchtensap en frisdranken
• Bieren naar keuze
• Witte en Rode wijnen van het Huis
Gecombineerd met 6 koude en warme luxe hapjes uit onderstaand assortiment :
• Mini vissoepje
• Worstenbroodje
• Gestoomde Dim Sum
• Gemarineerde brochette van kip
• Tempura van scampi
• Spaanse tortilla
• Glaasje tomaat mozzarella
• Glaasje Serrano ham met meloen
• Gezond palletje van verse groenten met dip
• Huisgemaakte miniloempia
• Lamskoteletje met look en koriander
• Gegratineerde oesters
• Tartaar van tonijn met limoenmascarpone
• Zalmmousse met avocado
• Carpaccio van rund

Floraliënreceptie

44/pp

Gedurende 2 uur serveren we u en uw gasten onze huischampagne Gérard Lassaigne – Blanc
de blancs Brut. Gecombineerd met 6 koude en warme luxe hapjes uit het assortiment van de
Nachtegalenreceptie.
Bij de floraliënreceptie vervangen we onze Cava door onze huischampagne, Champagne
Gérard Lassaigne - Blanc de Blancs Brut.
Een fijne, elegante champagne op basis van Chardonnay (Blanc de Blancs). Lassaigne is één van de
meest gerespecteerde producenten in Montgueux. Wijnboer Gérard Lassaigne is gevestigd in
Montgueux, een klein gebied ten westen van de stad Troyes.

Buffetten
Ook voor uw buffetten vanaf 30 personen verlekkeren we u met diverse formules, die van elk
feest een topper maken! Wij bieden u de keuze uit volgende buffetten :

Parkbuffet

42/pp

•

Keuze uit één van volgende soepen :
o Jonge erwtensoep met munt
o Witloofsoep met grijze garnalen
o Kippensoep
o Tomatenroomsoep
• Zacht gerookte zalm
• Trostomaatjes gevuld met grijze Noordzee-garnalen
• Serranoham met meloen
• Carpaccio van rund
• Huisbereid gehaktbrood met kriekjes (warm)
• Vegetarische lasagne (warm)
• Penne met ham en kruidenkaas (warm)
• Rode curry van kip en witte rijst (warm)
Salade van krielaardappeltjes met spekreepjes
Rijkelijke waaier van tuingroentjes en dipsausjes
Carrousel van verschillende broodsoorten

Nachtegalenbuffet
• Trostomaatjes gevuld met grijze Noordzee-garnalen
• Duo van gerookte vis met uiensalade
• Met tuinkruiden gemarineerde zalmfilet
• Vitello tonato
• Pastasalade met mozzarella
• Oostends vispannetje met puree (warm)
• Kiprollade op z’n Italiaans met Toscaanse aardappelen (warm)
• Penne met pesto van zongedroogde tomaatjes (warm)
• Varkensgebraad met groentenkrans (warm)
Salade van krielaardappeltjes met spekreepjes
Rijkelijke waaier van tuingroentjes en dipsausjes
Carrousel van verschillende broodsoorten

Kinderen tot 12 jaar genieten een korting van 50% op bovenstaande gerechten.
Kinderen tot 2 jaar eten gratis !

46/pp

Barbecues
De zalige zomeravonden zetten we in met een spetterende barbecue voor u en uw gasten
vanaf minstens 30 personen! Bent u er klaar voor…

1. Parkbarbecue

42/pp

Vlees:
Kalkoenbrochette
• Barbecueworst
• Hamburger
• Gemarineerde rundsteak
Rijkelijk assortiment van gezonde groentjes
Aardappelsalade en groenten-rijst met overheerlijke sausjes
Diverse broodsoorten en boter

2. Nachtegalenbarbecue
•
•
•
•

Papillot van zalm
Gemarineerde kipfilet
Lamskoteletje
Ierse “Grain-Fed” Ribeye

Rijkelijk assortiment van gezonde groentjes
Aardappelsalade, groenten-rijst en pastasalade met overheerlijke sausjes
Diverse broodsoorten en boter

46/pp

Brunch-formules
Ook voor uw brunch vanaf 20 personen hebben we heel wat in petto: twee all-in formules, de
Parkbrunch en de Nachtegaal brunch, die u kan plannen tussen 10u00 en 13u30. Gedurende
de twee door u uitgekozen uren kan u naar hartenlust smullen van de volgende heerlijkheden:

Parkbrunch

32/pp

Uitgebreide waaier van koffiekoeken: appel, rozijntjes, chocolade gevuld met pudding,
frangipane, chocoladebroodjes….
Botercroissants
Ontbijtgranen
Kraakverse pistolets (wit, grof, tijgertjes,...)
Rozijnenbroodjes
3 soorten beleg : jonge kaas, natuurham en salami
Tomatensoep met balletjes
Koffie of thee (Earl Grey, Rozebottel, Linde, Kamille, Forest fruit)
Sinaasappelsap
Melk en chocolademelk

Nachtegalenbrunch

36/pp

Bovenop al het lekkers van de parkbrunch verwennen we u nog met:
Aperitief (Cava Brut : Maria Amorós)
Heerlijke roereieren met gerookt spek
Witte en rode huiswijnen
2 extra soorten beleg ( waarbij u de keuze heeft uit vleessalade, kip curry, preparé, krabsalade,
garnaalsalade, maredsous, …)
Yoghurt en verse fruitsalade

Suggestiemenu’s
Om uw keuze te vergemakkelijken, stellen wij u graag een aantal interessante menu’s voor:

Parkmenu

42
Kaaskroketjes
Of
Serranoham met meloen
***
Zuiderse kiprollade met gegrilde groenten
Of
Gebakken zalm met choronsausje
***
Chocomousse

Nachtegalenmenu

45

Duo van kaas- en garnaalkroket
Of
Rundscarpaccio
Of
Tartaar van zalm met komkommer en mierikswortel
***
Ierse ribeye (Grain Fed) met wilde boschampignons
Of
Tongfilets met look en dragon
***
Trio van zoetigheden

Floraliënmenu

50
Carpaccio royale
Of
Stoofpotje van St.-Jakobsvrucht en rivierkreeft
***
Filet pur met warme groenten en archiduc
Of
Kabeljauwhaasje ‘Nantua’ met pommes château
***
Chocoladeparfait met rode vruchten

(Dessert wijzigen in ijstaart of biscuit is mogelijk mits supplement van €2/pp)

Drankformules
Niet alleen kan u tijdens uw feestjes lekker smullen, ook voor drankjes zorgen wij voor een
fantastisch festijn: geen zorgen over wie wat wil drinken, maar ongestoord genieten…

Avondfeest

60/pp

Voor een onvergetelijk avondfeest hebben we een speciale formule voor u bedacht.
Tot in de vroege uurtjes verwennen wij u en uw gasten met een keuze uit volgende drankjes:
Frisdranken (Coca-Cola, Fanta, Spa, Spa Reine, Sinaasappelsap);
Belgische Bieren;
Witte, rode en rosé wijnen van het huis;
Koffie & thee
Wij voorzien de duur van deze avond van 20u00 tot 03u00.
Per uur uitloop wordt 9 euro per persoon gerekend.
Mocht u voor uw feestje de zaal naar uw smaak willen decoreren, kan u ons daarover steeds
aanspreken!

All-in drankformule

9/u

Geen avondfeest, maar een geslaagde happening waarbij u de heerlijke dranken zorgeloos
wil laten vloeien…? Ook hiervoor hebben we de geschikte formule!
Voor € 9 per uur per persoon (met een minimum van 4 uur en tot 20u00) vullen we de glazen
met:
Aperitief – Cava Brut « Maria Amorós », Kirr Royal en Sinaasappelsap
Frisdranken
Bieren
Witte, Rode en Rosé Wijnen van het Huis
Koffie en thee

A la Carte
Natuurlijk kan u ook opteren voor de formule ‘à la carte’, waarbij u elk drankje door ons laat
opschrijven en u achteraf betaalt aan het tarief van de prijslijst. Hierbij kunnen u en uw gasten
feesten zonder grenzen.

Algemene voorwaarden
1.
Algemeen
Genomen opties blijven 7 dagen geldig.
Voor de bespreking van uw feest is het aan te raden dat er een afspraak gemaakt wordt met onze
zaalverantwoordelijke of Account Manager.
2.
Verdere afspraken
De opgave van de juiste aantallen zal dienen te geschieden uiterlijk 1 week voor uw feest.
Na deze datum kunnen tot uiterlijk de avond voor uw feest nog schommelingen in min of meer van
maximaal 10 % worden aangevraagd.
Indien er toch minder gasten zouden zijn dan opgegeven, zal steeds het geschatte totaal volledig worden
aangerekend.

De prijzen
De vermelde prijzen in dit reservatiedocument zijn inclusief 12 of 21% BTW en telkens per persoon.
Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 20 volwassens en tot 31 december 2020, tenzij anders vermeld.
3.

4.
Betalingsvoorwaarden
4a. Binnen de acht dagen na de ondertekening van het definitieve contract wordt een voorschot betaald
van 10% van het totaal geschatte bedrag dit kan ter plaatse contant of met kredietkaart of per
overschrijving op rekening van bvba Melkerij Nachtegalenpark (Belfius BE85 0682 2388 3606) met
vermelding voorschot, uw naam en datum van het feest.
Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van dit voorschot.
4b. Uiterlijk vijf weken voor uw feest is een bijkomend voorschot verschuldigd van 40 % op de voorziene
totale kostprijs, inclusief BTW.
4c. Het resterende saldo dient contant betaald te worden (VISA, MasterCard, cash) of via overschrijving
mits voorafgaande aanvraag en goedkeuring.
bvba Melkerij Nachtegalenpark behoudt zich het recht de betalingsvoorwaarden te herzien, zo zij
negatieve handelsinformatie ontvangt.

Wanbetalingen
De niet stipte betaling brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van 1 % per
maand of begonnen maand vertraging in de betaling.
Bij niet betaling binnen de acht dagen na verzending van een aangetekend schrijven - ook indien dit
aangetekend schrijven niet wordt afgehaald of wordt geweigerd- zal ten titel van forfaitaire vergoeding
voor bijkomende kosten en schade een bedrag aangerekend worden van 10 % op het factuurbedrag.
5.

6.
Annulatie
De annulatiekosten worden forfaitair bepaald als volgt :
Bij annulatie tot 7 dagen voor uw feest, belopen de annulatiekosten de reeds betaalde
voorschotten. Deze voorschotten zijn bijgevolg niet terugbetaalbaar.
Bij annulatie tijdens de laatste 7 dagen voor uw feest, belopen de annulatiekosten 80 % van de
totaal voorziene prijs van uw feest

Melkerij Nachtegalenpark
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2020 Antwerpen
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