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 Hamilton Hotel Partners Ltd. 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 prosecco en fruitsap



Onze cocktails zijn vergezeld van nacho’s en dipsaus

Prijzen per persoon
½ uur

1 uur

A

€

7,00

€ 13,00

B

€ 11,50

€ 18,00

Formule

Extra tafelsnoepjes





Rauwe groenten met Johnny Walker cocktailsaus aan € 3 per persoon
Herkenrode abdijkaas (dille-venkel-oregano-bieslook), Kempische mosterd aan € 4 per persoon
Groene olijven en paprika tapenade met grissini ’s aan € 2 per persoon
Vleesschotel met Gandaham, droge worst, salami & mortadella aan € 15 (per 2 personen)

- 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 Hamilton Hotel Partners Ltd. under lincence from IHG Hotels Ltd.

HAPJES
Maak zelf uw keuze uit de volgende hapjes:
Koude hapjes






mascarpone mousse gerookte zalm Belgische tomaat - buffel mozzarella basilicumolie
geitenkaas - honing - speculaascrumble
blini - tartaar van zalm - zure room zalmeitjes
Gandaham - meloen - gelei van
kweepeer







tapasschoteltje: comté - gedroogde
ham - chorizo
gerookte eend - chutney van mango krokante ui
mousse van eend - krokant koekje
scampi - red curry - parel couscous frambozen vinaigrette
Spaanse tortilla - gerookte paprika

Warme hapjes






rate aardappel - Breydelspek vinaigrette - rode ui - Emmentaler
mini cheese hamburger - peper
soepje van pastinaak - gerookte
zalmsnippers
zoetwatergarnaal - tempuradeeg avocadodip
quiche van geitenkaas







kibbeling - tartaar
tacco - chili con carne
caneloni - groenten
klein frietzakje - ketchup & mayonaise
risotto - boschampignons - toast
Waldcorn

 Assortiment van 3 hapjes (koud en/of warm) aan € 9,00 per persoon
 Assortiment van 5 hapjes (koud en/of warm) aan € 15,00 per persoon
Extra hapjes = € 3,00 per stuk

BROODJES (€ 1,80 per stuk)
Mini sandwino belegd met o.a. brie - noten - honing, gerookte zalm - rode ui - rucola, kipcurry - ananas,
beenham - augurk, krabsalade - ei - bieslook

- al onze prijzen zijn inclusief BTW & diensten -
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Tel.: 011 24 22 00 - Fax: 011 22 39 35
E-mail: fbsales@hihasselt.com
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3-GANGENMENU
€ 50,00 per persoon
minimum 10 personen en 1 menukeuze voor de volledige groep

Gelakte kwartel - mousse van eendenlever - chutney van mango
Carpaccio van Wit-blauw - erwtenmousse en basilicum - Sint-Jacobsvrucht
Tataki van zalm - wakamé - gemarineerde komkommer - avocado mayonaise
Quinoa salade - vegetarische kippenreepjes - rode biet - Griekse yoghurt dressing

Parelhoen suprême - rozemarijn - gratin van pastinaak aardpeer
Kalfstournedos - Bordelaise saus - zoete aardappel - Pomme pont neuf
Zwarte heilbot filet - risotto met grotchampignons - vergeten groenten - kroepoek rode curry
Vegetarische pasta - quorn - Thai red curry - kokosroom
Cheesecake - likeur van bosbessen - crèmeux van witte chocolade
Tiramisu van Hasseltse speculaas - café glacé
Tarte tatin van peer - crumble van hazelnoot - speculaasijs

- 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

Carpaccio van runds - rucola - Parmezaanse kaas
Tapas plankje met Italiaanse vleeswaren, kaas, uien chutney
Zacht Gerookte zalm - makreel - mousse van avocado
Verschillende tomatensoorten - buffelmozzarella - pesto - kaasstengel
Salade van kikkererwten - linzen - rode puntpaprika - avocado - zonnebloempitten

Kalkoenrolletje - gerookte ham - salie - aardappelkroketjes
Varkenshaasje - tuinkruiden - geperste look - jus van rode wijn - sjalot - gratin Dauphinois
Zalmfilet - puree van knolselder - beurre blanc
Vegetarische pasta - quorn - Thai red curry - kokosroom

American pancakes - rode vruchten - mascarpone
Vanille ijs - warme Callebaut chocolade - slagroom
Appelbeignet - vanille ijs

- al onze prijzen zijn inclusief BTW & diensten -
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Tapas buffet
€ 56,00 per persoon
minimum 20 personen

Tapasbuffet van 4 individuele tapas te kiezen (2,5 tapas pp)
Creuse oesters (suppl 6 €)
Spiesjes met gerookte ham - boschampignons - kruiden
Carpaccio van wit/blauw - parmezaankrullen
Gravad lax - citrus - roze peper - gemarineerde venkel - komkommerdressing
Vitello tonnato
Tijgergarnalen - rode curry - parelcouscous
Rivierkreeftenvlees - auberginestapenade - Parmezaan - krokante roquette
Tartaar van rund - zongedroogde tomaat - taco van parmezaan
Tagliata van tonijn - mierikswortel
Gemarineerde St-Jackobsvrucht - gerookte paprika - limoen cress
Mousse van eendenlever - uienchutney - peperkoek
De tapas worden aangevuld met : salade geitenkaas - Caeser salade - Griekse salade verschillende soorten tomaten met mozzarella en assortiment tafelbroodjes

Soep (*)
Bisque van garnalen met Cognac
Zoete aardappelsoep - citroengras - gefrituurde uitjes
Soep van pastinaak - mascarpone - rivierkreeftjenvlees
(*) gelieve een keuze van1 soep te maken

Warme gerechten (*)
Geroosterde eend - honing en gember - bami
Kabeljauw - jus van bouillabaisse - fijne groentjes
Gebakken zeebaars - spinazie - erwtjes - risotto
Gebakken scampi - diabolique
Wijting - seizoensgroenten
Chateaubriand - jus van rode wijn - aardappelgratin met vergeten groenten
Medaillon van licht gerookt varken - graanmosterd
Gevulde parelhoenrolletjes - tuinkruiden
Mechelse koekoek - gemarineerd met sinaasappel en chili - zoete aardappel - cowlsalade
Tagliatelle met pesto - gegrilde tomaat - pijnboompitten
Gewokte runderreepjes - bami
Vegetarische pasta - Thai red curry - kokosroom
(*) gelieve een keuze van 3 gerechten te maken

Desserten
crème brûlée, tiramisu, panna cotta van witte chocolade,
chocolade mousse met popcorn, assortiment kleine gebakjes
American pancakes met chocoladesaus, vers seizoens fruit,
koffie en thee
- al onze prijzen zijn inclusief BTW & diensten -
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Buongiorno Italia
€ 50,00 per persoon
minimum 20 personen

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

Pasta buffet (*)
Cannelloni Napolitano
Verse spaghetti - bolognaise
Tortellini - kipfilet - champignons
Tagliatelli - carbonara
Risotto - gebakken scampi - jonge prei
Penne - kippenreepjes - pesto - gegrilde kerstomaten
Ravioli spinazie - saliboter
(*) gelieve een keuze van 3 gerechten te maken

Desserts
Tiramisu, fruitsalade, zabaglione, stracciatella ijs,
panna cotta, crème brûlée van koffie en gezouten caramel,
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 € 20,00 per persoon

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




Kurkrecht wijnen (0,75 cl) aan € 10,00 per fles
Kurkrecht champagne (0,75 cl) aan € 15,00 per fles




Bruidstaart (biscuit of ijstaart) - supplement € 8,00 per persoon
Vanaf 24u wordt er een supplement van € 35,00 per kelner per uur gerekend

- al onze prijzen zijn inclusief BTW & diensten -
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