CULINAIRE
INFORMATIE

- al onze prijzen zijn inclusief BTW & diensten -

Holiday Inn Hasselt - Kattegatstraat 1 - 3500 Hasselt
Tel.: 011 24 22 00 - Fax: 011 22 39 35
E-mail: fbsales@hihasselt.com
This hotel is owned by Carestotel bvba and operated by Prem Hotels nv. under lincence from IHG Hotels Ltd.

COCKTAILS
Formule A

Vrije consumptie bestaande uit witte en rode wijn, pils, fruitsap en frisdrank

Formule B

Vrije consumptie bestaande uit cava en fruitsap

Formule C

Vrije consumptie bestaande uit Champagne en fruitsap

Formule D

Vrije consumptie bestaande uit Ter Doolen blond & bruin



Onze cocktails zijn vergezeld van taco’s en dipsaus

Prijzen per persoon
½ uur

1 uur

1 ½ uur

2 uur

A

€ 6,50

€ 9,00

€ 12,00

€ 14,00

B

€ 8,50

€ 14,00

€ 16,00

€ 18,00

C

€ 14,00

€ 20,00

€ 24,00

€ 27,00

D

€ 8,50

€ 15,00

/

/

Formule

Extra tafelsnoepjes





Rauwe groenten met Johnny Walker cocktail aan € 3 per persoon
Herkenrode abdijkaas met voorjaarskruiden aan € 4 per persoon
Seizoens tapenades met grissini ’s aan € 2 per persoon
tapas: olijven, Serrano, ansjovis, chorizo, zongedroogde tomaat (min 12 pers) aan € 8 per persoon

- al onze prijzen zijn inclusief BTW & diensten -

Holiday Inn Hasselt - Kattegatstraat 1 - 3500 Hasselt
Tel.: 011 24 22 00 - Fax: 011 22 39 35
E-mail: fbsales@hihasselt.com
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HAPJES
Maak zelf uw keuze uit de volgende hapjes:
Koude hapjes









holle oesters - gemarineerde groenten frambozenazijn (min 12 stuks)
Gerookte zalm uit Schotland - witloof geitenkaas
Belgische tomaat - buffel mozzarella uit
Limburg - basilicumolie
Roerei - gerookte makreel - groene
kruiden
Tartaar van zalm - zure room
Italiaanse ham - meloen Tawny port





Gerookte kip - pesto - gemarineerde
tomaat
Canelloni van rosbief - krokante
groenten - paprika coulis
Ganzenlever - pistache - gekonfijte
abrikoos
Mousse van eend - crumble van
peperkoek

Warme hapjes





Saté zwarte en witte pens - appeltjes
Kippenboutje - tandoori
Kalfszwezerik - krokant spek - Noilly Prat
Zoetwatergarnaal - prei - sesamolie




Mini quiche - Noorse zalm - Feta
Krielaardappel - Breydelspek - warme
vinaigrette - rode ui

 Assortiment van 3 hapjes (koud en/of warm) aan € 7,50 per persoon
 Assortiment van 6 hapjes (koud en/of warm) aan € 12,50 per persoon
Extra hapjes = € 2,50 per stuk

BROODJES
Bakkersmand met 50 mini sandwiches aan € 75,00.

- al onze prijzen zijn inclusief BTW & diensten -
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3-GANGENMENU
€ 40,00 per persoon
minimum 10 personen en 1 menukeuze voor de volledige groep

“ Zoals Escoffier het wou “
Zeetong “dugleré“
Ossehaas Blanc Bleu "London house"
Bombe Royale

“ Tussen polder en zee “
Zeebrugse grijze garnalen - mayonaise van tonijn - kappertjes -brochette met mosseltjes en selder
Parelhoen suprème - wortel - citroentijm
Alles met chocolade 811

“ Groeten uit Italië “
Italiaanse ham - gebakken asperges - broodcroûtons - ganzenlever - gedroogde eierplant - balsamico
Gebakken zeebaars - olijfolie - tagliatelle - krokante notensla - kerstomaat
De drie favorieten uit Italië: tiramisu - sabayon - stracciatella

“ Magie van de kruiden “
Gegrilde koningspoon - koriander - rivierkreeftjes in ‘t groen - beignets van basilicum - gerookte forel
Lamsrug opgevuld met tuinkruiden - geperste look - natuurjus
Gepocheerde peer - citroentym - lavendel-limoensorbet - geraspte muntchocolade

- al onze prijzen zijn inclusief BTW & diensten -
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3-GANGENMENU
€ 40,00 per persoon
minimum 10 personen en 1 menukeuze voor de volledige groep

“ Tussen pot en pint “
Kabeljauw - Brussels lof - Ter Dolen
Filet van blanc bleu - gebakken ajuin - pont- neuf
Parfait van kriekbier - mascarpone - amandelijs

“ De streekkeuken “
Charcuterie van de Berkel met garnituren
Kabeljauwhaasje - prei - stamppot van boerentenen - gebonden botersaus
Profiteroles met vanille - warme Callebaut chocolade

- al onze prijzen zijn inclusief BTW & diensten -

Holiday Inn Hasselt - Kattegatstraat 1 - 3500 Hasselt
Tel.: 011 24 22 00 - Fax: 011 22 39 35
E-mail: fbsales@hihasselt.com
This hotel is owned by Carestotel bvba and operated by Prem Hotels nv. under lincence from IHG Hotels Ltd.

Klassiek buffet
€ 36,00 per persoon
minimum 20 personen

Koude gerechten (*)
Creuse oesters
Spiesjes met gerookte ham - boschampignons - kruiden
Bloemkoolmousseline - grijze garnalen
Gemarineerde zalm - zure room - dille
Vittelo tonnato - krokante basilicum
Rozenveldaardappel - kort gebakken spek - oregano
Tijgergarnalen - appel - mango
Gemarineerde kammosselen - limoen - dille
Salade met krab - komkommer - Jonagoret
Rivierkreeftjes - venkel - tomaat - aubergines - Parmezaan - krokante roquette
(*) gelieve een keuze van 6 gerechten te maken
Het koude buffet wordt rijk gegarneerd met een assortiment van salades, sauzen en broodjes

Soep (*)
Soepje van garnalen en Armagnac
Koude Vichyssoise
Soepje met krab - gerookte paling
Cappuccino van pompoen - gevogelte - zuring
(*) gelieve een keuze van1 soep te maken

Warme gerechten (*)
Chateaubriand - béarnaise - aardappelen « fondant »
Paupiette van zalm - sojascheuten - Oosterse dressing
Kabeljauw - kruidenkorst - fijne groentjes
Geroosterede scampi - zoetzure vinaigrette
Carré van speenvarken - graanmosterd
Parelhoen - sjalot - witte wijn - puree van erwten
Tagliatelle met pesto - Italiaanse worst - gegrilde tomaat
Kippenoestertjes - boschampignons - kroketjes
Ragout van verse mosseltjes - sherry - witte selder (enkel in seizoen)
(*) gelieve een keuze van 3 gerechten te maken

Nagerechten
Kaasbuffet, individuele dessertjes met chocolade 811,
terrine van framboos met amandelbiscuit, tarte au citron,
Brusselse wafeltjes met citroensorbet en kiwisalade,
ijskoude sabayon met puree van mango,
koffie en thee

- al onze prijzen zijn inclusief BTW & diensten -
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Buongiorno Italia
€ 36,00 per persoon
minimum 20 personen

Koude gerechten
Carpaccio Belgisch rund - pesto - Parmezaan - notenkruid
Oude tomatensoorten - Buffel mozzarella uit Limburg - basilicum
Spinaci alla romana: spinaziesalade - rozijnen - pijnboompitten
Sgombri alla marinara: gemarineerde makreelfilets - limoen - basilicum
Olijven - zongedroogde tomaten - gemarineerde ansjovis
Seizoenssalades - sauzen
Ovenvers brood - boter - olijfolie extra vierge
Het koude buffet wordt rijk gegarneerd met een assortiment van salades, sauzen en broodjes

Warm buffet (*)
Lasagne - Schotse zalm - jonge spinazie
Verse spaghettini bolognaise
Tortellini - piepkuiken - champignons
Tagliatelli Carbonara
Risotto - gebakken scampi - jonge prei
Penne - gerookte kip - pesto - gegrilde kerstomaten
(*) gelieve een keuze van 3 gerechten te maken

Desserts
Tiramisu, fruitsalade, zabaglione, straciatella ijs,
panna cotta - caramel van Hibiscus
koffie en thee

- al onze prijzen zijn inclusief BTW & diensten -
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DRANKEN
Dranken tijdens de lunch of diner


Forfait huiswijn, pils, frisdrank, plat en bruisend water op tafel aan € 16,00 per persoon



Forfait aangepaste wijnen, plat en bruisend water op tafel aan € 20,00 per persoon



Forfait Limburgse wijn & bieren, plat en bruisend water op tafel aan € 25,00 per persoon

Voor groepen van 50 personen of meer, wordt er automatisch met een
drankenforfait gewerkt.
Na de lunch of diner


Forfait huiswijn, pils, frisdrank en water gedurende 3 uren aan € 9,00 per persoon



Dranken per consumptie
koffie, thee
frisdrank en fruitsap
pils
jenever
Porto, sherry, vermout, campari
witte wijn met Crème de Cassis
witte of rode wijn per glas
witte of rode wijn per fles

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,60
€ 3,50
€ 4,50
€ 5,00
€ 3,40
€ 20,00

gin, wodka, rum
cognac, Grand Marnier, Calvados, Armagnac

€ 5,00
€ 6,00

cava per glas
cava per fles
champagne per glas
champagne per fles

€ 6,00
€ 35,00
€ 10,00
€ 65,00




Kurkrecht wijnen (0,75 cl) aan € 8,00 per fles
Kurkrecht Champagne (0,75 cl) aan € 12,00 per fles




Bruidstaart (biscuit of ijstaart) - supplement € 5,00 per persoon
Vanaf 1u wordt er een supplement van € 30,00 per kelner per uur gerekend

- al onze prijzen zijn inclusief BTW & diensten -
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