BRUNCH FEESTZAAL DEN AST 2019
De brunch-formules van Feestzaal Den Ast zullen u, uw familie en andere gasten
steeds kunnen bekoren.
Omstreeks 11u30 wordt u ontvangen met een sprankelend glaasje cava en hapjes
dewelke aan tafel bediend worden.
Na het aperitief wordt u uitgenodigd om aan te schuiven aan het buffet. Er is steeds
een ruime keuze inzake koude voorgerechten, gaande van bijvoorbeeld een koud
visbuffet met gerookte zalm, heilbot, gemarineerde zalmflet,… tot individuele bordjes
of verrines met tomaat-garnaal, harlekijnsalade van scampi met curry, viscarpaccio,…
Naast de visgerechten wordt het voorgerechtenbuffet ook uitgebreid met een variatie
aan vleesgerechten zoals bijvoorbeeld carpaccio van rund met parmezanschilfers,
vitello tonnato, serranoham met meloen,…
Dit voorgerechtenbuffet wordt aangevuld met enkele verse samengestelde salades en
tijdens de herfst- en wintermaanden voorzien we ook steeds een seizoensoep op het
buffet.
Het warm buffet bestaat steeds uit een drietal warme bereidingen met steeds keuze uit
een vis- vlees en een vegetarische bereiding.
Het ‘vleesgerecht’ kan ook een zaalversnijding van lamsbout met rozemarijn, rug van
speenvarken, klassiek rundsgebraad of dergelijke inhouden. Deze versnijding wordt
dan begeleid door een assortiment van verse groenten en een aardappelbereiding zoals
kroketten, aardappelgratin,… Een à la minute gebakken entrecote behoort eveneens
tot één van de mogelijkheden.
Als zoete afsluiter mag een dessertenbuffet uiteraard niet ontbreken. Hier kan u de
keuze maken uit verschillende desserten in glas of uit grote kommen geserveerd zoals
chocolademousse, vanille-pannacotta met rood fruit, verse fruitsla, taart,
pannenkoeken met ijs,… Voor de gasten die wensen wordt er ook een beperkt
kaasassortiment aangeboden.
Over de dranken dient u zich geen zorgen te maken, alle dranken behalve de zware
bieren zijn inbegrepen. Zo wordt het water op tafel geplaatst, de wijn doorlopen door
de kelners ingeschonken. Frisdranken en lichte bieren zijn inbegrepen en op vraag aan
de kelners verkrijgbaar. Tijdens het dessertenbuffet wordt er koffe en thee voorzien.
Wanneer mogen we u en uw gasten verwelkomen in Feestzaal Den Ast?

