H

et einde van de lange, warme en droge zomer is aangebroken, de hoogste tijd dus om jullie onze
activiteiten voor te stellen tijdens het najaar van 2018 en het voorjaar van 2019.

Reeds jarenlang is Orangerie & Feestzaal Krekelhof een tweede thuis voor feestvierders en ﬁjnproevers,
allerhande feesten, seminars en presentaties worden georganiseerd in de verschillende zalen op het

gelijkvloers of de sfeervolle orangerie op de eerste verdieping, maar ondertussen is er meer: iedereen is
welkom, dus ook gezellig met z’n tweetjes of met z’n vieren. Recentelijk zijn wij gestart met evenementen
waarbij gewoon reserveren de boodschap is, zo ontdekken jullie verder in deze brochure.
Graag presenteren wij ons programma in een notendop,
Jullie zullen volgende evenementen kunnen ontdekken;
•
•
•

Brunch
Dinner & Dance
Kerst

Voor de volledige activiteitenkalender is het opportuun om niet na te laten onze website,
www.orangerie-krekelhof.be regelmatig te checken.
Aanvullingen en details zijn steeds te vinden op onze website of via mail en telefoon bij ons rechtstreeks,
Wij hopen jullie binnenkort te mogen verwelkomen,
Met culinaire groet,

Het Krekelhof

Data Dinner & Dance

Brunch
N

a een drukke werkweek mag je jezelf wel trakteren op een rustgevende
dag, niets is beter dan je zondag beginnen met een geweldig uitgebreide
brunch. Gewoon gezellig met z’n tweetjes of samen met familie en vrienden,
‘ontspannen’ in de ware zin van het woord.
Starten doen we om 10u30 (**) met een glaasje bubbels om dan aan te vangen
met een uitgebreid ontbijt- en voorgerechtenbuffet, een hartelijke soep en vervolgens een bourgondisch hoofdgerechtenbuffet te serveren. Afsluiten doen
we met een rijkelijk buffet van nagerechten.
Wij zorgen uiteraard voor de bijpassende wijnen, frisdranken en bieren zijn ook
steeds inbegrepen.
Leuk om te weten is dat we ook alcoholvrije bubbels en wijnen in ons assortiment
hebben voor diegene die dat wensen.
Voor de kinderen zorgen we graag aangepaste alternatieven.
Prijs voor de brunch all-in van 10u30 tot 15u30 (**):
Volwassenen
€ 65,00
Kinderen
€ 25,00

(**) Aangepaste formule, aanvangsuur en prijs op Paasdag 21/04/2019
(details op www.orangerie-krekelhof.be)

Data Brunch
2018–2019
Zondag 21/10/2018
om 10u30
Zondag 02/12/2018
om 10u30 Special Sinterklaas
Zondag 27/01/2019
om 10u30
Zondag 24/02/2019
om 10u30
Zondag 24/03/2019
om 10u30

Dinner & Dance
B

eleef jullie avondje uit, gewoon met vrienden, familie, collega’s of buren
het ultieme feestmoment om te ontladen van de werkweek. We starten
met een aperitief met smaakmakertjes, een ﬁjn voorgerecht aan tafel geserveerd, dan presenteren we ons hoofdgerechtenbuffet en culinair afronden
doen we uiteraard met een rijkelijk nagerechtenbuffet. De hele avond zorgen
wij voor de gepaste dranken en bediening, kortom de all-in-formule bij uitstek!
Tijdens het diner worden jullie reeds getrakteerd op sfeervolle deuntjes om zo
stilaan op te bouwen naar de PARTYTIME, DJ of live-muziek, de ambiance mag
niet ontbreken, dus goed humeur zeker niet vergeten.
Prijs voor de Dinner&Dance all-in van 19u00 tot 02u00 (**):
Volwassenen
€ 70,00
Kinderen
€ 30,00
(**) Aangepast aanvangsuur op vrijdag 16/11/2018

Zondag 21/04/2019
om 11u00 Special Pasen
Zondag 23/06/2019
om 10u30

(details op www.orangerie-krekelhof.be)

2018–2019
Zaterdag 20/10/2018
om 19u00 met DJ Ron van Dijk
Vrijdag 16/11/2018
om 19u30 Special Wildfestijn
met WeTwo Live
Zaterdag 01/12/2018
om 19u00
Zaterdag 05/01/2019
om 19u00 Special Newyear
met WeTwo Live
Zaterdag 02/02/2019
om 19u00
Zaterdag 02/03/2019
om 19u00
Zaterdag 06/04/2019
om 19u00
Zaterdag 04/05/2019
om 19u00 Special Aspergefestijn

Kerstdiner 2018

Kerst

•

Bruisend welkomstdrankje met 3 smaakmakertjes

Cava Vendrell Olivella Brut ‘Original’ 2014
España / Penedès / Macabeo, Xarel-Lo & Parellada
•

Rode gamba
Tartaar – zilte smaken – haringkaviaar

Laibach ‘The Ladybird’ 2017
Ook dit jaar kunnen jullie
genieten van een exquise kerstdiner
met jullie familie in onze zaak.
Wij ontvangen jullie
voor het kerstdiner op

Suid-Afrika / Western Cape / 100% Sauvignon Blanc
•

Snoekbaars
Witloof – beenham – parmezaan

Via Terra 2017
España / Terra Alta / 100% Garnacha Blanca
•

Kerstavond, 24/12
om 19u00
Kerstdag 25/12
om 12u30

Hert
Wildkroketje – crème van aardpeer – aardappelwafeltje – truffel

Laya 2016

Prijs per persoon: € 90.00
Alle dranken ( uitgezonderd sterke
dranken) inbegrepen tijdens het diner.
Ook alcoholvrije (bubbels & wijnen)
alternatieven zijn inbegrepen.

España / Almansa / Garnacha Tintorera & Monastrell
•

Ons kerstmenu wordt geserveerd

Peer

tijdens de eindejaarsperiode voor

Amandelbiscuit - Snickers
•

Koffie – zoetigheden
•

groepen vanaf 12 personen en steeds
na reservatie.
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