CORSENDONK HOOGE HEYDE
Corsendonk Hooge Heyde is gevestigd in een prachtig gerenoveerd landhuis, gelegen
in de groene omgeving van Lichtaart.
De sublieme combinatie van rust, natuur en elegantie zorgen ervoor dat uw feest een
onvergetelijke ervaring wordt.
Laat uzelf en uw genodigden verwennen, de Corsendonk keukenbrigade zal zijn beste
culinaire bagage naar boven halen om u te laten genieten van heerlijke hoogstandjes.
U overnacht in een van de comfortabele hotelkamers en 's morgens heerlijk ontwaken
aan het uitgebreid en luxueus ontbijtbuffet.
In deze feestgids vindt u alvast tal van mogelijkheden en suggesties.
De originaliteit, klasse en diversiteit die het stijlvolle kader van Hooge Heyde typeren zijn
even onuitputtelijk als uw verbeelding.
Wij hopen uiteraard uw feest te mogen verzorgen.
Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.
Wij staan u graag te woord.
Met feestelijke groet,
Team Corsendonk Hooge Heyde
Kelly Dewingaerden
Coördinator
dewingaerden@corsendonkhotels.com
Roy Kraaijeveld
Chef-Kok
kraaijeveld@corsendonkhotels.com
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1. Algemene informatie
Capaciteit van de zalen
Zalen

Banket zonder
dansvloer

Banket met
dansvloer

Receptie

Ceremonie

Restaurant

60

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Butternut

120

100

180

n.v.t.

Restaurant +
Butternut
Stretchtent (
buiten)

180

160

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

180

120

Capaciteit van de zalen
Het einduur is bepaald op 04u00 tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst
Aantal genodigden
Graag vernemen wij 10 dagen voor aanvang van het feest het exacte aantal
genodigden. U kan nog tot 7 dagen voor aanvang het aantal genodigden wijzigen
zonder meerprijs met een maximum van 10% van het totaal aantal genodigden. Voor de
definitieve organisatie baseren wij ons op het aantal dat wij 2 dagen voor aanvang
hebben doorgekregen.
Extra genodigden voor het dansfeest
Het is mogelijk om extra personen uit te nodigen die enkel deelnemen aan het dansfeest
na het diner. Dit is enkel mogelijk indien er voldoende catering wordt afgenomen.
Kortingen voor kinderen
Kinderen jonger dan 3 jaar: gratis
Kinderen van 3 tot 12 jaar: 50% korting
Enkel op menu’s, op dranken en hapjes gelden geen kinderkortingen
Inbegrepen in de prijs
Onze prijzen zijn inclusief btw, bediening, zaalhuur en standaard decoratie. Bij minder
dan 70 personen kan er een exclusiviteitskost voor de feestzaal in rekening worden
gebracht.
Ceremonie/doopsel
Indien u opteert om ook de viering of ceremonie te laten doorgaan op het domein van
Corsendonk Hooge Heyde zorgen wij graag voor een ruimte met aangepaste opstelling
en geluidsversterking. Hiervoor rekenen wij € 350 voor 50 personen, in deze prijs zit een
geluidsinstallatie, microfoon, boxen en spreekgestoelte bij inbegrepen. Per bijkomende
stoel vragen wij € 1,00.
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Het is eveneens mogelijk om een ceremonie te laten doorgaan in onze tuin. Hiervoor
maken we graag een offerte op maat.
Fotoreportages
Het ganse domein staat ter beschikking voor het maken van fotoreportages
Aankleding zaal en tafelschikking
Standaard plaatsen wij op de tafels een klein kaarsje en een klein bloemetje. Zelf extra
decoratie aanbrengen is steeds mogelijk.
Indien u graag extra decoratie wenst of een bepaald thema is het ook steeds mogelijk
samen te werken met Café Marriage www.cafemarriage.be
Muziek
Wij beschikken over een huis DJ die uw feest professioneel naar een hoger niveau kan
brengen.
Contact:
Email:
Website:
Telefoon:

DDV Events – Dace Beeckmans
info@ddvevents.net
www.ddvevents.net
0475.51.59.16

Mobiele Retro bar dEuSt! & Stretchtent
Het is ook mogelijk om tijdens uw receptie of ontvangst gebruik te maken van de
mobiele retro bar dEuSt. Het betreft een mobiele retro bar van bijna 40 jaar oud. De
dranken worden dan geserveerd vanuit de dEuSt! De retro bar is een zeer leuke
uitbreiding van uw aperitief of receptie.
Verder is het ook mogelijk op een hippe-trendy beige/sand ‘stretchtent’ te huren via
dEuSt! Ideaal voor uw recepties, tuinfeest of ceremonie.
Huur dEuSt!: € 350
Huur tent: € 1095 ( inclusief opbouw en afbraak tent )
Huur tent + dEuSt!: € 1300 ( inclusief opbouw en afbraak tent )
Vloer tent ( 200 m²): € 3m² geleverd en geplaatst
éénmalige transportkort: € 50 (enkel van toepassing op huur tent)
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2. Receptieformule Hooge Heyde
Boekbaar vanaf 25 personen.
Iets te vieren? Dan is het organiseren van een receptie in onze prachtige zaal Butternut
of bij mooi weer misschien buiten een leuk idee.
Duur: 2 uur
Koude hapjes:
●
●
●

Caesar scampi salade met bosui en Parmezaan
Mousse van ham en asperges met Atsina Cress
Honinggeitenkaaslolly met bieslook

Warme hapje
●
●
●

Kip Tiki in een krokant jaske met Sricha
Kaas Loempia met hot ketchup
Kibbeling met een zalige tartaar

Drank:
Cava en fruitsap
Andere dranken op aanvraag met uitzondering van sterke dranken en champagnes
Prijs per persoon: €25.00
Indien u hier u keuze niet terug kan vinden, kijk dan gerust bij de “Supplementaire hapjes
voor bij het welkomstaperitief” OF aarzel niet om onze chef-kok extra ideeën te vragen.

3. Receptieformule naar eigen wens
Drank:
We schenken gedurende 3 uur:
Cava en fruitsap
Andere dranken op aanvraag met uitzondering van sterke dranken en champagnes
Prijs per persoon: € 17,50
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Hapjes:
(er dienen minstens 5 hapjes per persoon gekozen te worden)
Hapjes op de tafels:
•
Rauwkostenpallet met dipsausje
€ 3,00
•
Tapasbord met oa, Corsendonk kaas, gedroogde ham,
€ 14,95
olijfjes, zoete pepertjes me roomkaas, ansjovis-olijf spiesjes (prijs per bord)
•
Tortilla chips met cheese & salsa dip
€ 1,60
Koude hapjes:
Vis:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scampi met guacamole
Garnalencocktail
Zoetwatergarnaal met piment aioli
Rauwe zalm met soja wasabi
Carpaccio van tonijn met kappertjes
Mousse van garnalen met een toefje whisky
Olijfolie toast met paling
Scampisalade met bosui en een frisse dressing
Zalmcocktail
Witloofblaadje gevuld met garnalen
Mousse van gerookte zalm

€ 2.70
€ 3.70
€ 2.70
€ 3.60
€ 4.00
€ 2.50
€ 3.10
€ 2.50
€ 3.70
€ 2.80
€ 2.60

Rundscarpaccio met grana pardano en olijfolie
Mousse van ham en asperge met atsina cress
Huisgemaakt gehaktballetje met dipsausje
Honinggeitenkaas met een jam van bosvruchten en een krokantje
Kip chili met sesamzaad en rucola
Rosbief met vrije-uitloopei
Wrap met gentse ham, kruidenkaas en rucola
Hammousse

€ 3.50
€ 2.90
€ 1.90
€ 2.70
€ 2.20
€ 2.50
€ 2.20
€ 2.00

Vlees:
•
•
•
•
•
•
•
•

Andere:
•
•
•
•
•
•
•

Pastasalade met een purpercress
Corsendonk kaassalade met zongedroogde tomaat en kappertjes
Komkommer gazpacho
Tomaat-mozzarella met pesto
Aardappelsla op een aardappelkrokantje en viseitjes
Honinggeitenkaaslolly met bieslook
Spiesje van tomaat en mozzarella en fleur de sel

€ 2.30
€ 2.40
€ 1.80
€ 1.90
€ 2.50
€ 2.00
€ 1.90
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Warme hapjes:
Vis:
•
•
•
•
•
•
•

Scampi-chorizo brochette
Rijstballetje met garnalen
Coquille met rucola en zongedroogde tomaat
Kibbeling met een zalige tartaar
Gefrituurde mosseltjes met een huisgemaakte looksaus
Gebakken zalm met honing-mosterd
Kroket met grijze garnalen

€ 2.30
€ 2.20
€ 4.30
€ 1.90
€ 1.90
€ 4.50
€ 2.00

Kroketje iberico ham geserveerd met mosterd
Focaccia met Gentse ham, pesto en mozzarella
Kipspies met een satésaus
Kip tiki in een krokant jasje met een sriracha saus
Pulled pork in een krokant jasje met hot ketchup
Flammkuchen met ham-kaas
Mini broodje pulled chicken bbq
Mini chicken slider honingmosterd
Mini pulled chicken chipotle (Pikant)
Sweet pepper chicken stick
Mini wrap bbq chicken
Loempia met eend en een sweet chili
Thaise saté
Japanse saté
Bapao (chinees broodje) met kip
Kipsigaar
Dim sum met een soja sausje
Dim sum garnalen
Mini tosti ham-kaas en een truffelmayonaise
Vlammetje met chili
Mini worstenbroodje
Kroket met chorizo
Kroket met grijze garnalen

€ 2.50
€ 3.00
€ 2.10
€ 1.70
€ 1.90
€ 1.60
€ 3.70
€ 3.70
€ 3.70
€ 3.20
€ 3.50
€ 1.80
€ 2.00
€ 2.00
€ 2.10
€ 1.60
€ 1.95
€ 1.95
€ 1.90
€ 1.10
€ 1.10
€ 1.50
€ 2.00

Vlees:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Andere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hartig taartje van kerstomaatjes en Italiaanse kruiden
Koekje van quinoa met fijne groentjes
Curry madras polenta stick
Lookbrood met cheddar en verse kruiden
Kaasloempia met chili 2 st
Noodles met thaise curry en scampi
Noodles teriyaki met kip
Noodles zwarte bonen met beef
Noodles hoisin met beef
Vegetarische sigaar met piment aioli 2 st
Loempia met currysaus

€ 2.20
€ 2.10
€ 2.10
€ 1.50
€ 2.40
€ 3.50
€ 3.20
€ 3.50
€ 3.50
€ 2.00
€ 2.10
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mini tosti met 4 kazen
Soepje van wortel-pompoen
Soepje van Franse ui
Paprikasoep met kruidenkaas
Soepje van courgette met amandelen
Gekruide krielen met een honing mayonaise
Dim sum assortiment 4 st
Mini quiche van de chef

€ 1.95
€ 1.50
€ 1.50
€ 1.50
€ 1.60
€ 1.50
€ 3.50
€ 2.00

Op hapjes gelden geen kinderprijzen. Alle prijzen zijn per stuk, per persoon, tenzij anders
vermeld.
Er zijn uiteraard nog meer hapjes mogelijk en suggesties zijn welkom, zo zijn bv. Oesters,
kaviaar en seizoensgebonden hapjes niet opgenomen in de lijst
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4. Diner mogelijkheden
BBQ Hooge Heyde
Duur: 3 uur / boekbaar vanaf 20 volwassenen
Gerechten bereid op onze Oklahoma BBQ
•
4 stukken vlees of vis per persoon zoals bijvoorbeeld:
o Gemarineerde kip met paprika
o BBQ-worst
o Gemarineerde kippenspies
o Huisgemaakte spareribs met bbq marinade
o Steak gemarineerd in cola en verse kruiden
o Zalm met witte wijn en groentjes
o Scampi met tomaat en look
o Pulled pork
•
Geroosterde groenten
•
Ratte aardappeken op de BBQ
•
Koud buffet met seizoensgroenten en frisse salades
•
Rustiek stokbrood met boter
•
Dessertbuffet met kleine dessertjes
Prijs per persoon: € 44,90
Exclusief dranken. Drankenforfait: huiswijnen aan tafel geserveerd, waters op de tafel,
kopje koffie of thee ter afsluiting van het diner, gedurende 3 uur aan € 17.50 p.p.
Buffet Hooge Heyde
Duur: 3 uur / boekbaar vanaf 20 volwassenen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uitgebreid saladebuffet
Spiegel met verschillende soorten vlees en verschillende soorten vis (
koud), keuze chef
1 warm vleesgerecht per persoon (gelieve hieronder uw keuze te maken)
1 warm visgerecht per persoon (gelieve hieronder uw keuze te maken)
1 warme quiche per persoon (gelieve hieronder uw keuze te maken)
Warme seizoensgroenten
Aardappelgerecht naar keuze
Rustiek stokbrood met boter
Dessertbuffet met kleine dessertjes en een fruitspiegel

Prijs per persoon: € 49,95
Exclusief dranken. Drankenforfait: huiswijnen aan tafel geserveerd, waters op de tafel,
kopje koffie of thee ter afsluiting van het diner, gedurende 3 uur aan € 17.50 p.p.
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Warm vleesgerecht:
Er is 1 warm vleesgerecht voorzien op het buffet. Wenst u een 2de vleesgerecht dan
rekenen wij hiervoor een supplement van €3,00 p.p.
●

●

●

●

●

Parelhoen met saus naar keuze:
○ Truffelchampignon
○ Portosaus
○ Luiksesiroopsaus
○ Pepersaus
○ Looksaus
○ Pestosaus
○ Tomaten saus
Traag gegaarde varkenshaas met saus naar keuze:
○ Pindasaus
○ Oesterzwamen
○ Pepersaus
○ Persilade
Krokant buikspek met saus naar keuze:
○ Luiksesaus
○ Portosaus
○ Ketjapsaus
Pulled chicken met saus naar keuze
○ BBQ-saus
○ Chilie-saus
○ Hartige saus
Pulled pork met saus naar keuze
○ Ketjap saus
○ BBQ-saus
○ Luikse saus

Warm visgerecht:
Er is 1 warm visgerecht voorzien op het buffet. Wenst u een 2de visgerecht dan rekenen
wij hiervoor een supplement van €3,00 p.p.
●

●

●
●

Zalmfilet met saus naar keuze:
○ Honingmosterd
○ Naturel met kappertjes
○ Hoisin
○ Naturel met viskruiden
Kabeljauwhaas filet met saus naar keuze:
○ Cavasaus
○ Duivelse witte wijn
○ Provencaal
○ Asperge persilade
Vispan met de dag vangst
Verse kibbeling met huisgemaakte tartaar
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●

●

Gepelde scampi met saus of garnering naar keuze:
○ Wokgroenten
○ Kruidensaus
○ Kerrie saus
Meervalfilet met saus naar keuze:
○ Cavasaus
○ Duivelse wittewijn
○ Provencaal
○ Asperge paella

Warme quiche:
Er is 1 warme quiche voorzien op het buffet. Wenst u een 2de quiche dan rekenen wij
hiervoor een supplement van €3,00 p.p.
●
●
●
●
●

Quiche met gerookte zalm en groentjes
Quiche met honing geitenkaas
Quiche met ham-kaas
Quiche met 4 kazen
Quiche met gekruid gehakt

Aardappelgerecht:
●
Frietjes
●
Kroketjes
●
Gratin
Dessertbuffet:
●
Fruit spiegel
●
Dessertbuffet met kleine dessertjes o.a. panna cotta, tiramisu, mousse,...
Overige wensen zijn steeds bespreekbaar met de Chef kok
Menu aan tafel geserveerd
Menu’s varieren met het seizoen.
3-gangendiner
Amuse, voorgerecht, hoofdgerecht en dessert
Prijs per persoon: € 44,95
Exclusief dranken. Drankenforfait: huiswijnen aan tafel geserveerd, waters op de tafel,
kopje koffie of thee ter afsluiting van het diner, gedurende 3 uur aan € 17.50 p.p.
4-gangendiner
Amuse, voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht en dessert
Prijs per persoon: € 49,95
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Exclusief dranken. Drankenforfait: huiswijnen aan tafel geserveerd, waters op de tafel,
kopje koffie of thee ter afsluiting van het diner, gedurende 3 uur aan € 17.50 p.p.
Menuvoorstellen:
Koud voorgerecht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carpaccio van mals rundvlees met halfgedroogde tomaatjes afgewerkt met een
vinaigrette en pijnboompitten en zure groenten
Geitenkaas van boer Polle omwikkeld met spek gebracht op een frisse salade
met honing
Carpaccio van zalm met een dressing van honing en dille met rucola en
kappertjes afgewerkt met sepia
Gebakken tonijn met een soja-wasabi saus en een Japanse salade
Carpaccio van coeur de boeuf met Himalaya zout, balsamico en parmezaan
Frisse salade met honing-mosterd en een kroket met kaas
Mozzarella met een pesto van rucola en halfgedroogde tomaten
Gemarineerde zalm met dijon en honing met rucola en halfgedroogde tomaatje
Seizoensvis met een zure dragon en sepia

Soep:
•
•
•
•

Franse uiensoep met gebrande kaastoast
Vergeten groentensoep met bosui en een krokantje
Paprikasoep met een scheutje oude port
Soep volgens seizoen

Warm voorgerecht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwartelfilet op een bedje van soja en komkommer met een basilicumsausje
Zwartpootkip op een zoete puree en een sausje van truffel
Ibericokroket met een frisse salade met een mosterd dressing
Grijze-garnaalkroket met zure komkommer, limoen en peperparels
Scampi met gewokte groentjes en een Thaise curry madras
Seizoensvis op een zachte puree met een veronique sausje
Kabeljauw met een sausje van pardano
Zeebaars met soja en prei afgewerkt met een harissa tomatensaus
Coquilles met fleur de sel gebakken en gebracht met rucola en grana pardano
Gambas op een plank met verassende dipsausjes

Hoofdgerecht
Alle gerechten worden voorzien van seizoensgroenten en aardappelgarnituren.
•
•
•
•

Kabeljauw op een preipuree met een witte port/wijn saus
Zeebaars gebakken op de vel met een zuiderse tomatensaus
Victoria filet met een curry harisa
Traag gegaarde gamba met een kruidensaus
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•
•
•
•
•

Zweedse filet met een dragonsaus
Parelhoenfilet met een oude portsaus
Zwartpootkip met een morielje saus
Diamanthaas traag gegaard met een stroganoffsaus
Varkenshaasje met een Indische pindasaus en een groentewok

Voor de vegetarische hoofdschotel maakt de chef een groentenbord waarbij de
groenten op verschillende wijzen bewerkt worden. Dit bord wordt vergezeld van quorn of
soja.
Aardappelgarnituur, keuze uit: frietjes, kroketten, wedges of puree
Desserten:
•
•
•
•
•
•
•

Yuzu / gin panna cotta
Chocolade fantasie
Kletskoppen met vanille
Merengue aardbei
Soufflé macaron met caramel
Brownie caramel
Keuze van de chef

5. All-in feestformules
All-in avondfeest formule
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Wij kiezen bij Corsendonk Hotels graag voor een duidelijk en transparant prijsbeleid. U kunt
op basis van de inhoud van onze all-in formule zelf uw avondfeest samenstellen in
samenspraak met onze feestverantwoordelijke.
De all-in avondfeestformule is gebaseerd op een duurtijd van maximaal 10 uur.
Welkomstaperitief:
Wij serveren gedurende 1 uur volgende dranken:
Cava en fruitsap
Andere dranken op aanvraag met uitzondering van sterke dranken en champagnes
Het is mogelijk om het welkomstaperitief uit te breiden met een aantal hapjes, een overzicht
hiervan vindt u in onze feestgids.
Diner (keuze te maken uit de lijst):
•
•
•

BBQ Buffet ( zie pagina 8)
Buffet Hooge Heyde ( zie pagina 9-10)
Diner aan tafel geserveerd ( voorgerecht, tussengerecht en hoofdgerecht,
dessert in buffetvorm) (zie pagina 11-12)

Tijdens het diner serveren wij onze huiswijnen en staan er flessen water op de tafel,
eventuele andere dranken zijn op verzoek te verkrijgen ( met uitzondering van sterke
dranken en champagnes).
Dessertbuffet:
Ons dessertbuffet bestaat uit een 8-tal dessertjes die op een leuke manier worden
geprensteerd. Dit buffet blijft ook nog tijdens het dansfeest staan waardoor gasten hier later
op de avond nog van kunnen genieten. Het koffie en theebuffet staat eveneens ter
beschikking gedurende het dessert.
Dansfeest:
Tijdens het dansfeest worden alle dranken geschonken met uitzondering van sterke dranken
en champagnes.
Het is mogelijk om tijdens het dansfeest ook nog middernacht snacks bij te bestellen. Een
overzicht hiervan vindt u in onze feestgids.
Prijs per persoon: € 82,50

Laat avondgasten voor enkel het dansfeest
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Indien u extra avondgasten enkel op het dansfeest wil laten deelnemen is onderstaande
dranken formule van toepassing.
Welkomstaperitief:
Wij verwelkomen de late gasten ook met een aperitef: cava, fruitsap of andere dranken op
aanvraag.
Het is mogelijk om het welkomstaperitief uit te breiden met een aantal hapjes.
Dranken tijdens het dansfeest:
Wij serveren alle dranken met uitzondering van sterke dranken en champagnes.
Prijs per persoon: € 32,50
Dessertbuffet voor laatkomers:
Indien u de laatkomers ook wil laten deelnemen aan het dessertbufffet rekenen wij hiervoor
€11,00 per persoon.
Middernacht snack
Een kleine hap in de vroege uurtjes? Dan kan u misschien uit onderstaande mogelijkheden een
keuze maken.
•

•
•
•
•

•
•
•

Soepbuffet: € 7,50 per persoon
U kan 2 van de onderstaande soepen uitkiezen voor een soepbuffetje. Soepbuffetjes
worden steeds geserveerd met vers afgebakken Frans stokbrood
o Tomatensoep met balletjes
o Kippenroomsoep met worteltjes
o Kerriesoep met paprika en soja
o Paprikasoep met een oude Port
o Wortelsoep met kruidenkaas
Belegde broodjes: € 6,00 per persoon
Mix van gefrituurde hapjes: € 3,95 per persoon
Friet met mayo: € 2,50 per persoon
Hotdog buffetje: € 2,50 per persoon
Broodjes, worstjes, sauzen en zuurkool worden in buffetvorm voorzien die naar ieders
wens belegd kunnen worden
Mini hamburger: € 3,00 per persoon
Mini broodje pulled chicken: € 3,00 per persoon
Mini worstenbroodjes (2stuks pp): € 2,00 per persoon
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6. All-in comunnieformule
Bent u opzoek naar een zaal voor uw communiefeest, en dit in een groene en
rustgevende omgeving? Onze ruime zaal met veel lichtinval is geschikt voor een sfeervol
familiefeest waarbij u tot 80 personen (zittend) kunt ontvangen.
De all-in formule loopt over een tijdspanne van max. 8 uur.
Prijs per persoon: € 75,00
Dranken tijdens het welkomstaperitief:
Wij serveren gedurende 1 uur volgende dranken:
●
Cava
●
Kinderchampagne
●
Corsendonk Pater en Corsendonk Agnus
●
Diverse sappen
Het is steeds mogelijk (mits supplement) om het aperitief uit te breiden met een aantal
hapjes.
Diner (keuze te maken uit de lijst):
BBQ Buffet ( zie pagina 8)
Buffet Hooge Heyde ( zie pagina 9-10)
Diner aan tafel geserveerd ( voorgerecht, tussengerecht en hoofdgerecht,
dessert in buffetvorm) (zie pagina 11-12)
Tijdens het diner serveren wij onze huiswijnen en staan er flessen water op de tafel,
eventuele andere dranken zijn op verzoek te verkrijgen ( met uitzondering van sterke
dranken en champagnes).
Dessertbuffet:
Ons dessertbuffet wordt steeds geserveerd met een taart met vuurwerk en wordt verder
aangevuld met een ruim assortiment van andere zoete afsluiters dewelke in overleg met
onze chef-kok vastgelegd worden. Koffie en thee buffet staan eveneens ter beschikking
gedurende het dessert.
•
Chocolade fantasie
•
Brownie met crème Anglaise
•
Crème brûlée
•
Gin panna cotta
•
Mango panna cotta
•
Nutella mousse met romige karamel
•
Lopend chocolade gebakje met pistache

Naborrelen:
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Na het diner/lunch kan u met uw gezelschap nog napraten bij een drankje. Alle dranken
zijn
inbegrepen m.u.v. sterke dranken en champagnes
Kinderanimatie:
●
●
●

Grote tuin waar de kinderen zich in kunnen uitleven
Kleurboeken en kleurplaten
Springkasteel (gratis vanaf 40 betalende personen anders €100.00)
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7. Ontbijt-brunch-lunch
Ontbijt
Het is elke dag mogelijk om te genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet in Corsendonk
Hooge Heyde.
•
•
•
•
•

Op ons buffet serveren wij ovenverse broodjes, vers gebakken brood,
sandwiches, croissants en koffiekoeken.
Assortiment aan ontbijtgranen/granola's, yoghurt en verse fruitsoorten
Warme gerechten als spek, roerei en pancakes met rijkelijke toppings
Daarnaast ook een diverse soorten charcuterie, kazen, zalm, luxe broodsalades
en zoet beleg
Dranken à volonté: cava, koffie, thee, water, melk, warme chocolademelk, vers
sinaasappelsap en andere vruchtensappen.

Prijs per volwassenen: € 20,00
Kinderen tot 3 jaar zijn gratis, tussen 3 en 12 jaar betalen ze 1 euro per leeftijd.
Lunch
Mogelijk vanaf 25 personen
•
•
•
•
•
•
•
•

Op ons buffet serveren wij ovenverse broodjes, vers gebakken brood en
sandwiches
Verse dagsoep
Schotels met vlees, vis en kazen
Uitgebreide saladebar
Warm gerecht
Daarnaast ook een diverse soorten charcuterie, kazen, zalm, luxe broodsalades
en zoet beleg
Vers fruit
Inclusief waters op tafel, koffie en thee

Prijs per volwassene: € 28,50
Kinderen tot 3 jaar zijn gratis, tussen 3 en 12 jaar betalen ze € 14,25 per persoon
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Brunch
Mogelijk vanaf 25 personen
•
•
•
•
•
•
•

Onze brunch bestaat uit een assortiment ovenverse broodjes, koffiekoekjes en
croissants
Pancakes met diverse toppings
Assortiment gerookte vis, assortiment vleesgerechten, kaasplank
Groentjes en frisse salades
Verse dag soep
Drie warme schotels
Uitgebreid dessertenbuffet

Verder zijn de dranken à volonté: cava, kinderchampagne, vers geperst sinaasappelsap,
diverse sappen, koffie, thee en chocolademelk.
De brunch gaat door van 11u30 tot 14u00.
Prijs per volwassene: € 37,50
Kinderen tot 3 jaar zijn gratis, tussen 3 en 12 jaar betalen ze 2 euro per leeftijd.
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8. Koffietafels
Samenzijn, verlies verwerken, herinneringen ophalen en elkaar steun geven. Onze
koffietafel is een passende afsluiting van een emotionele dag.
Duurtijd van de koffietafels bedraagt 2 uur.
Formule 1
Op ons buffet serveren wij een assortiment van ovenverse broodjes, sandwiches,
croissants en koffiekoeken.
Daarnaast ook een diverse soorten charcuterie, kazen, broodsalades en zoet beleg.
Dranken à volonté: Waters op tafel, koffie en thee
Prijs: € 18,95 per persoon
Formule 2
Net zoals bij formule 1 geniet u op ons buffet van: wij ovenverse broodjes, vers gebakken
brood, sandwiches, croissants en koffiekoeken.
Daarnaast ook een diverse soorten charcuterie, kazen, broodsalades en zoet beleg.
Verder geniet u ook van een heerlijke verse dagsoep en een warm gerecht.
Dranken à volonté:Waters op tafel, koffie en thee
Prijs: € 24,95 per persoon
** Overige wensen zijn steeds bespreekbaar
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9. Algemene voorwaarden
1. Algemeen
Deze verkoopsvoorwaarden maken altijd integraal en ontegensprekelijk deel uit van elke schriftelijke bevestigde
overeenkomst tussen de cliënt en Corsendonk Hooge Heyde, hetzij per brief, hetzij per fax of e-mail.
2. Bevestigingen
De reservering is pas definitief als dit contract door de cliënt voor akkoord is ondertekend, in het bezit is van Corsendonk
Hooge Heyde en de gevraagde voorschotten en/of waarborgsommen betaald zijn.
De ondertekenaar van dit contract garandeert door zijn ondertekening dat hij hiertoe bevoegd is.
Wijzigingen en toevoegingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en door beide partijen ondertekend zijn.
3. Voorschot en waarborg
Het is het hotel toegelaten de cliënt een voorschot en/of waarborgsom te vragen. Indien de gevraagde voorschotten
en/of waarborgsommen niet betaald zijn binnen de gestelde termijn zal het evenementencontract van rechtswege,
zonder ingebrekestelling, als éénzijdig verbroken gelden ten laste van de klant.
4. Wijziging van aantal deelnemers / annulatie van een gereserveerd evenement door de cliënt.
4.1 Elke wijziging van het aantal deelnemers van een gereserveerd evenement moet schriftelijk worden medegedeeld
aan het hotel, meer dan 2 dagen voor aanvang indien de wijziging niet groter is dan 20% van het oorspronkelijk aantal
deelnemers, meer dan 15 dagen voor aanvang indien de wijziging groter is dan 20% van het oorspronkelijk aantal
deelnemers.
4.2. Bij een wijziging van het aantal deelnemers dat niet overeenkomstig art. 4.1. werd meegedeeld, zal het
oorspronkelijk aantal geboekte deelnemers of het actueel aanwezige aantal worden aangerekend, afhankelijk van
welk aantal het grootste is.
4.3. Volledige annulatie kan enkel per aangetekend schrijven. De datum van ontvangst van dit schrijven geldt als
annulatiedatum en wordt geacht te zijn ontvangen 3 werkdagen na postdatum van verzending.
4.4. Bij volledige annulatie van een gereserveerd evenement, meer dan 30 dagen voor aanvang, wordt 20% van het
totale bedrag van het evenementencontract aangerekend als annulatiekosten.
4.5. Bij volledige annulatie van een gereserveerd evenement, meer dan 15 dagen voor aanvang, wordt 40% van het
totale bedrag van het evenementencontract aangerekend als annulatiekosten.
4.6. Bij volledige annulatie van een gereserveerd evenement, minder dan 15 dagen voor aanvang, wordt 80% van het
totale bedrag van het evenementencontract aangerekend als annulatiekosten.
5. Extra kosten
5.1. Alle maaltijden, dranken of andere diensten die niet in de overeenkomst vermeld staan worden door het hotel aan
de cliënt aangerekend, tenzij het hotel schriftelijk op de hoogte werd gebracht dat deze kosten individueel met de
deelnemers moesten afgerekend worden.
6. Bezetting en vrijmaking van de kamers
6.1. Behoudens andersluidende contractuele bepalingen moeten de kamers dewelke gereserveerd zijn voor een cliënt
beschikbaar zijn om 15 .00 uur en de kamers van de cliënten die het hotel verlaten moeten vrijgemaakt zijn voor 10.00
uur.
7. Verantwoordelijkheden
7.1. De cliënt zal het hotel verzekeren tegen iedere eis tot schadevergoeding door derden ingeval deze schade werd
toegebracht door de deelnemers(s) van zijn evenement.
7.2. De cliënt is eveneens aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het hotel of zijn personeel, door de
deelnemers(s) van haar evenement.
7.3. Het hotel zal enkel de reisbagage van de deelnemers in bewaring nemen van bij het betrekken van de kamer tot
10.00 uur de dag van vertrek. Materiaal bestemd voor seminaries, presentaties, exposities of andere evenementen
en/of voertuigen van de cliënt, worden nooit in bewaring genomen.
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8. Klachten
8.1. Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij
de hotelhouder toekomen binnen de zeven dagen na de levering.
9. Betaling
9.1. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op ons adres, zonder korting.
In geval dat de factuur niet betaald wordt op de vervaldag zal, van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling, het bedrag van de factuur verhoogd worden met enerzijds een forfaitaire schadevergoeding ten
bedrage van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 62 euro, en anderzijds met verwijlinteresten van 1% per
maand en dit vanaf de factuurdatum tot aan de datum van volledige vereffening van de factuur.
9.2.Elke hotelrekening die het voorwerp uitmaakt van een prijsvermindering, een teruggave of een commissie,
toegestaan door de hotelhouder vervalt ingeval van niet-betaling van de rekening op de vervaldag.
10. Rechtspraak
Elke betwisting aangaande onze facturen valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout.
De Belgische wetgeving is van toepassing.
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