


Huis Van Wonterghem en Maelstede slaan ook dit jaar de handen in elkaar om uw 

lieveling, vrienden en familie een onvergetelijk Communie- of Lentefeest te bezorgen. 

Dit jaar is het thema “PARADISE FESTIVAL”, overgoten met culinair hoogstaande 

menu’s en kindvriendelijk entertainment.
Witte wijn / Cassis € 15,25 € 22,50 € 24,50 € 33,25

Cava Père Ventura  € 20,00 € 30,75 € 34,00 € 39,75

Champagne De Castellane € 25,00 € 37,75 € 40,00 € 54,00

VOOR DE KIDS

€ 9,50  Forfait met frisdranken en zakje chips    

€ 13,00  Forfait met frisdranken en party mix (mini frikadel, bitterbal, fishstick, kippenuggets)  

€ 13,00 Forfait met frisdranken en aperobox (chips, salami, kaas, druifjes)  

AANTAL HAPJES

DUUR VAN DE RECEPTIE

3 HAPJES

1 UUR

5 HAPJES

1.5 UUR

6 HAPJES

1.5 UUR

7 HAPJES

2 UUR

all-in formule.
Mocktail, frisdranken, bieren en alcoholvrije dranken samen 

met de verfijnde hapjes van het Huis. Onze chef brengt 

graag variatie en maakt een samenstelling volgens seizoen 

en marktaanbod. Indien de gekozen formule uitloopt, 

worden de dranken per fles à rato in rekening gebracht.

apero dranken.
Cava Pere Ventura “Reserva” (0,75L).........................€ 29,75

Cava Pere Ventura “Reserva” (1,5L) ............................€ 59,50

Champagne ‘de Castellane’ brut (0,75L) .................€ 45,75

Carl Jung Mousseux (0.75L) - alcoholvrij .................€ 25,00

Vers fruitsap (per glas) ...................................................... € 3,25

Mocktail (per glas) ............................................................ € 3,25

Bier en frisdranken ............................................................. € 3,00

Bieren van hoge gisting .................................................... € 5,25

Kinderchampagne (per fles) ........................................... € 8,00

apero kids.
Chips ..................................................................................... € 2,00

Party mix ............................................................................... € 5,50 
(mini frikadel, bitterbal, fishstick, kippenuggets)

Aperobox ............................................................................. € 5,50 
(chips, salami, kaas, druifjes)

apero hapjes.
Food to party ...................................................................... € 4,50
(Crackers met Fleur de sel, tomatensalsa, knapperige bloemkool 
en radijs, kaas, salami sticks en dipsausje)

Forfait van 3 huisbereide hapjes ..................................... € 7,25

Forfait van 5 huisbereide hapjes .................................. € 12,25

Forfait van 6 huisbereide hapjes ..................................€ 14,75

Forfait van 7 huisbereide hapjes ..................................€ 19,00

bijkomende receptie.
Wenst u nog vrienden of familie te vragen?

Ontvang uw gasten ‘s middags voor een 

receptie met hartige hapjes of rond 16u voor 

een nagerecht.

KOM IN DE SFEER!
Ontdek onze ‘Paradise Festival’ playlist op Spotify om volledig in de sfeer te komen 

voor de communies & lentefeesten 2023. Scan de QR-code voor een PARTY!
of surf naar www.vanwonterghem.be/paradise-festival



Dorade Royal 

 fedua / tomaat / chorizo  

Piepkuiken 

groene groenten / witte asperges 

pittige pepersaus / wafelaardappel / tuinkers 

Panna cotta

 vanille / witte chocolade / honing

Dessert kan vervangen worden door ijslam of ijsmissaal

Koffie of thee naar hartenlust

PRIJS MENU 1 
€ 52,50 P.P.

+ STARTER Rijstkrokant / salade van scampi / unagi 
avocado / tempura groene asperge   € 8,00

+ Asperge soep  € 6,00

+ Hoofdgerecht voorzien van repasse  € 4,50  

+ Aangepaste huiswijnen, waters, bieren en frisdranken  € 18,00 

+ Aangepaste kasteelwijnen, waters, bieren en frisdranken  € 26,50

Gebakken kabeljauw 

witte asperge / platte kaas / gepekelde dooier / hollandaise saus   

Rundershaasje 

groene aspergepuntjes / feuilletée van aardappel / akkerzwam / aioli 

Mascarponebalk 

aardbei / macadamia / rabarber 

Dessert kan vervangen worden door ijslam of ijsmissaal

Koffie of thee naar hartenlust

MAGICAL STAGE
Menu 1

SUNRISE STAGE
Menu 2

PRIJS MENU 2  
€ 57,50 P.P. 

+ STARTER Tartaar van tomaat / avocado / gerookte burrata / dragonolie  € 9,00 

+ Bloemkoolsoep met pesto en gepofte kikkererwten  € 7,00 

+ Hoofdgerecht voorzien van repasse  € 4,50  

+ Aangepaste huiswijnen, waters, bieren en frisdranken  € 18,00 

+ Aangepaste kasteelwijnen, waters, bieren en frisdranken  € 26,50



Cava Pere Ventura of vers fruitsap 

Selectie van 3 huisbereide hapjes

Wij serveren drie walking dinner gerechten ter vervanging van een voorgerecht:

Watermeloen / Z-A langoustine / paprika / koning olijf  

Gelakte Ribfingers van duroc d’olives / noedels  

Romige aspergesoep

Vervolgens bedienen wij u aan gedekte tafels het hoofdgerecht

Piepkuiken 

groene groenten / witte asperges / pittige pepersaus / wafelaardappel / tuinkers 

Ijslam / ijsmissaal

Vruchtencoulis met aardbeien / warme chocoladesaus

Koffie of thee naar hartenlust

Gebakken zeebarbeel 

espuma van bouillabaisse / wortel / venkel / lookpuree / lookchips  

Lamsheupje 

Jonge broccoli / cevenne in thempura 

gel van Gastrique / tuinkers / geconcertreerde jus

Chocolade El Salvador

vanille / fuilletine van yuzu    

Dessert kan vervangen worden door ijslam of ijsmissaal

Koffie of thee naar hartenlust

PRIJS MENU 3
€ 59,50 P.P.

+ STARTER Kortgebakken zalm / doperwten / krobsalade   € 9,00 

+ Bouillon van asperge / bonenkruid / ravioli van doperwt / ricotta / spek   € 9,00 

+ Hoofdgerecht voorzien van repasse  € 5,50  

+ Aangepaste huiswijnen, waters, bieren en frisdranken  € 18,00 

+ Aangepaste kasteelwijnen, waters, bieren en frisdranken  € 26,50

 PRIJS LOSSE FORMULE 
Incl. aangepaste huiswijnen, waters, bieren en frisdranken. 

€ 90,00 P.P. 

+ Hoofdgerecht voorzien van repasse  € 2,25   

+ Aangepaste kasteelwijnen  € 8,00

PARADISE STAGE DREAM STAGE
Menu 3 Losse formule



Creuset pot op tafel vergezeld van frietjes. 

  ✶ balletjes in tomatensaus  

  ✶ vol-au-vent 

  ✶ rundshamburger

Ijslam / ijsmissaal vergezeld van vruchtencoulis

met aardbeien / warme chocoladesaus *

of
Flamingo Dessert

of
Muisje dessert

* Bij minder dan 6 personen wordt een supplement

van €10,00 aangerekend

PRIJS

€ 28,00 p.p. (zonder dranken)

€ 35,00 p.p. (inclusief frisdranken en water)

Tomatensoep met balletjes .................................... € 5,00

Kaaskroket (1 stuk) ................................................... € 6,00

Garnaalkroket (1 stuk) .............................................€ 9,00

Supplement 2 soorten creuset potten ................. € 6,00

Supplement 3 soorten creuset potten ..................€ 9,00

Appelmoes .................................................................€ 1,00

Salade .........................................................................€ 1,50

Groene groenten ......................................................€ 2,25

dit menu kan u verder aanvullen met onderstaande extra’s: 

Voor de allerbelangrijksten van het feest maken wij graag een apart menu.

 maak uw keuze uit: 

WILD CHILD STAGE

PERSONALISEER WILD CHILD STAGE

witte wijnen per fles. rode wijnen per fles.

rosé wijnen per fles.

€ 19,75 Grand Tour Des Chevaliers  

 Grenache-Syrah-Marselan Pays d’Oc IGP  

€ 39,25 Magnum Grand Tour Des Chevaliers  

 Grenache-Syrah-Marselan Pays d’Oc

€ 33,00 D de Dauzac - AOC Bordeaux 

 Château Dauzac (Margaux) 

€ 25,00 Carl Jung Selection - alcoholvrij

€ 21,50 Petit Berger Rosé | Pays d’Oc IGP, Frankrijk

€ 19,75 Grand Tour Des Chevaliers    

 Chardonnay-Viognier Pays d’Oc IGP 

€ 39,25 Magnum Grand Tour Des Chevaliers   

 Chardonnay-Viognier Pays d’Oc

€ 29,00 Saint-Véran - Esprit des Lieux 

 Grand Vin De Bourgogne, FR 

€ 25,00 Carl Jung Selection - alcoholvrij

€ 7,75 Fles plat of bruisend Chaudfontaine (1L)

Vanaf € 3,00 Frisdranken / Bieren

€ 5,25 Bieren van hoge gisting

andere dranken.

   KURKRECHT Champagne of wijnen  | 0,75 L (€ 16,00) / 1,5 L (€ 24,00)

dranken per fles.

Kids menu



Goed om weten

Geef uw speciale wensen tijdig door

Vegetarische menu’s, speciale diëten & allergieën vormen 
geen enkel probleem zolang ze op voorhand doorgegeven 
worden. 

Op deze manier kunnen wij voor een aangepast menu naar 
wens zorgen. Gelieve deze dan ook bij het doorgeven van 
de aantallen mee te vermelden. 

Er bestaat nogal wat verwarring over de definitie van 
vegetarisch / veganistisch / pescotarisme, het is daarom zeer 
belangrijk om goed af te spreken wat u daaronder verstaat.

Menukaarten

U kan ook onze menuservice gebruiken die netjes gedrukt 
zijn en tijdig op de tafels verschijnen. Indien u een foto op 
de menukaart wenst verzoeken wij u deze ten laatste 10 
dagen voor uw feest te bezorgen.

Opmaak- en drukkosten (per 10 stuks €15.00)

Vestiaire

De vestiaire is gratis te gebruiken op eigen 
verantwoordelijkheid. 

Hoe zit het met de levering van mijn eigen dranken?

Wij vragen vooraf een seintje te geven aan uw 
contactpersoon, zodat hij of zij dit kan inplannen in de 
agenda.

Genodigden en tafelplanning

Het juiste aantal genodigden, tafelplanning & persoonlijke 
toets 8 dagen voor uw feest opgeven. Na die dag kan 
jammer genoeg geen rekening meer worden gehouden 
met wijzigingen gezien de opgemaakte planning van de zaal, 
planning van het personeel en de geplaatste bestellingen  
voor verse producten. Vraag daarom aan uw gasten tijdig te 
antwoorden. 

Zaalhuur en voorwaarden

Voor communie- en lentefeesten rekenen we een minimale 
zaalhuur van €100,00 ongeacht het aantal genodigden.

We voorzien hiervoor dat u op de nodige privacy kunt 
rekenen voor uw gezelschap. 

We verdelen onze feestzaal dermate in zodat u maximaal 
kunt genieten binnen uw voorziene ruimte met uw 
genodigden voor het aperitief en diner. In geval van goed 
weer wordt het aperitief vanzelfsprekend in onze buitentuin 
geserveerd waar we eveneens een mooie plaats voor u 
voorbehouden.

Brengen persoonlijke spullen

Heeft u eigen decoratie, cadeau’s, materiaal, etc.. ? 
Mogen wij vragen om deze mee te brengen met de 
tafelplanning.

Viert u liever thuis?Viert u liever thuis?

Gewoon opwarmen, opdienen én feesten. 

We geven u een eenvoudige handleiding mee bij het menu.

RUIME KEUZE: 
Kies uit koude hapjes, warme hapjes, soepen, voorgerechten, 
hoofdgerechten met bijpassende groentjes en aardappel- 
bereidingen en desserts. En de favoriete keuze van onze chef!

afhaaltraiteur.

Van Wonterghem Catering is de oplossing op maat! 
Geniet van onze hoogstaande traiteurdienst & innoverende 
gastronomie bij u thuis.

HOE? 
Surf naar vanwonterghemcatering.be 
Selecteer wat u precies wenst met bijhorende hoeveelheden.

LEES NOG EVEN DIT



HUIS VAN WONTERGHEM 

CAPPELLERIE - Koning Leopold III straat 9, 8520 Kuurne 

COMMANDERIE - Guido Gezellestraat 1, 8520 Kuurne

 

MAELSTEDE 

RAPSODIE/SYMFONIE/CRESCENDO - Brugsesteenweg 455, 8520 Kuurne

CONTACTEER UW SALESTEAM

sophie@maelstede.be - nathalie@maelstede.be

charline@hvw.be - kurt@hvw.be - marino@hvw.be

Huis Van Wonterghem - Maelstede - 056 70 00 00


