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Algemene informatie 

U kan in het Aldhem Hotel terecht voor een brede waaier aan mogelijkheden 

voor uw privé- of bedrijfsfeesten. Wij stellen een groot aantal zalen ter 

beschikking, van 10 tot 750 personen. U heeft de keuze uit een ruime waaier 

aan mogelijkheden op het vlak van aankleding, catering, overnachting en 

animatie. Bij mooi weer zijn buitenrecepties en ceremonies mogelijk. 

Onze professionele feestbegeleiding maakt het u graag gemakkelijk. U kan zelf 

een grote inbreng doen in de praktische organisatie of alles in onze handen 

geven. Waar gewenst werken we naadloos samen met eventplanners. 

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, zaalhuur, standaard 

aankleding,bediening, parking, menukaartjes,... 

Deze brochure zijn enkel voorstellen en uiteraard niet gelimiteerd. Wij maken 

graag een offerte op maat indien gewenst.   

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Drankenforfait 

Recepties 

Cava Lux en fruitsap ( huiswijn, bieren, frisdranken) gedurende: 

• half uur  €   8.50 per persoon 

• één uur  € 11.00 per persoon 

• twee uur  € 16.50 per persoon 

• drie uur  € 21.00 per persoon 

• vier uur  € 24.50 per persoon 

 

 

Champagne Mumm en vers fruitsap (huiswijn, porto, sherry, …) gedurende:  

• half uur  € 16.00 per persoon 

• één uur  € 20.00 per persoon 

• twee uur  € 30.00 per persoon 

• drie uur  € 38.00 per persoon 

• vier uur  € 46.00 per persoon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Drankenforfait 

All in met dansfeest van 19h00 tot 03h00 aan € 31.00 per 

persoon 

Ontvangst van de gasten gedurende 1 uur : 

Cava Lux of fruitsap 

Op eenvoudig verzoek: huiswijn, bieren en frisdranken 

Dranken tijdens het diner: 

Huiswijnen, bieren en frisdranken 

Dranken na het diner: 

Huiswijnen, bieren, frisdranken en warme dranken 

 

Eén uur verlenging na 03h00:  € 3.80 per persoon (op het gereserveerd aantal 

personen) 

 

Twee uur verlenging na 03h00:  € 6.40 per persoon (op het gereserveerd aantal 

personen) 

 

Voor onze huiswijnen heeft u de keuze uit: 

Yves-Louis de Montauban Chardonnay 

Yves-Louis de Montauban Sauvignon Blanc 

Yves-Louis de Montauban Merlot 

Yves-Louis de Montauban Cabernet Sauvignon 

 

 

 

 

 

 



 

Drankenforfait 

All in vijf uur zonder dansfeest aan € 25.00 per persoon 

Ontvangst van de gasten gedurende 1 uur : 

Cava Lux of fruitsap 

Op eenvoudig verzoek: huiswijn, bieren en frisdranken 

Dranken tijdens het diner: 

Huiswijnen, bieren en frisdranken 

Dranken na het diner: 

Huiswijnen, bieren, frisdranken en warme dranken 

 

Eén uur verlenging na 03h00:  € 3.80 per persoon (op het gereserveerd aantal 

personen) 

 

Twee uur verlenging na 03h00:  € 6.40 per persoon (op het gereserveerd aantal 

personen) 

 

Voor onze huiswijnen heeft u de keuze uit: 

Yves-Louis de Montauban Chardonnay 

Yves-Louis de Montauban Sauvignon Blanc 

Yves-Louis de Montauban Merlot 

Yves-Louis de Montauban Cabernet Sauvignon 

 

 

 

 

 

 



 

Hapjes 

Aperitiefhapjes op tafel 

- Borrelnootjes en chips aan € 1.20 per persoon 

- Boorelnootjes, chips en olijfjes aan € 2.20 per persoon 

- Kaas, ham, salami en koude groentjes aan € 3.80 per persoon 

 

 

Aperitiefhapjes 

- 3 hapjes per persoon aan € 5.55 per persoon 

- 3 luxe hapjes per persoon aan € 6.90 per persoon 

 

 

 

Hapjes receptieformules 

- 3 koude en 3 warme hapjes per persoon aan € 11.10 per persoon 

- 3 luxe koude en 3 luxe warme hapjes per persoon aan € 13.80 per persoon 

- 4 koude en 4 warme hapjes per persoon aan € 14.80 per persoon 

- 4 luxe koude en 4 luxe warme hapjes per persoon aan € 18.40 per persoon 

- 2 koude, 2 warme en 2 desserthapjes per persoon aan € 12.40 per persoon 

- 2 luxe koude, 2 luxe warme en 2 desserthapjes per persoon aan € 14.20 

per persoon 

 

 

 



 

Hapjes 

Voorbeelden hapjes 

Koude hapjes 

Toast met huisgerookte zalm 

Mousse van zalm 

Spie mozzarella en kerstomaat met basilicum 

Ardense ham met meloen 

Ardense paté met uienconfituur 

Gerookte eend met balsamico toets 

Komkommer met mousse van Ardense ham 

Gevulde champignon met gorgonzola en walnoot 

Carpaccio van chateaubriand met parmezaan 

Eendenterrine met appel en meloen 

Focaccia met Serrano en olijf 

Gerookte zalm met olijftapenade 

Zalm belle vue met zure bieslookroom 

Sashimi van tonijn met mango 

Sushi met soja en wasabi 

Graved lax met mosterd-dille 

Toast met savoyard 

 

Koude luxe hapjes 

Oesters (Creusen) 

Oesters (Zeeuwse) 

Terrine van foie gras 

Mini tomaatje met grijze garnaaltjes 

Scampi gebakken met infusie van groene thee 

Eendenborst carpaccio met honingvinaigrette 

Tartaar van tonijn met zure room 



 

Hapjes 

Voorbeelden hapjes 

Warme hapjes 

Kippenvleugeltje met Thaïse curry 

Worstenbroodje 

Mini vidé 

Mini vidé met vis 

Quiche lorraine 

Croque monsieur van gerookte zalm en kruidenkaas 

Focaccia tomaat mozzarella 

Bladerdeegje met zalm 

Mini kaas-garnaalkroket 

Mini pizza 

 

Warme luxe hapjes 

Bladerdeegje met zwezerikjes en kerrie 

Gegrild lamskoteletje met graanmosterdsausje 

Gegratineerde oester (creusen) 

Scampi met sausje van Italiaanse kruiden 

 

Vegetarische hapjes  

Kruidige wrap met guacomole 

Quiche provençale 

Tempura van broccoli 

 

Desserthapjes 

Glaasje met sabayon   

Glaasje gevuld met duo van chocolademousse 

Mini soesje 

Mini gebakje 



 

Menu aan tafel geserveerd 

Onze menu’s worden aan tafel bediend en zorgvuldig samengesteld met dagverse 

producten. Sommige gerechten zijn seizoensgebonden. De tafels worden gedekt 

met linnen servietten, luxe bestekken, kandelaar, menukaartjes, stoelhoezen,... 

- Koud voorgerecht, hoofdgerecht en dessert vanaf € 38.00 per persoon 

- Warm voorgerecht, hoofdgerecht en dessert vanaf € 42.00 per persoon 

- Koud voorgerecht, soep, hoofdgerecht en dessert vanaf € 43.00 per 

persoon 

- Koud voorgerecht, soep, warm tussengerecht, hoofdgerecht en dessert 

vanaf € 51.00 per persoon 

Koude voorgerechten 

Gemarineerde tonijn en krokante tonijn met zeewier en wasabi 

Gebakken scampi met paksoi en curry  

Gemarineerde zalm met mosterddressing en sla 

Kort geroosterde rundsfilet met crème van ansjovis en olijventapenade 

Carpaccio van rundsfilet met truffel en rucola 

Gerookte eendenborst met peperhoningsaus en sinaas 

Tartaar van “wit-blauw” rund met zwarte pepers, sojamelk en  

Parmesan 

Vitello tonato met kappers en ruccola 

Foie gras met champignons en vijgen konfijt (+€ 2.00 pp) 

 

Soepen 

Knolseldersoep met kruidenkaas 

Champignonroomsoepje  

Waterkersroomsoepje 

Vissoepje afgewerkt met pernod 

Amerikaans maïssoepje 

Chinese kippensoep en oesterzwam 

Aspergeroomsoepje 



 

Menu aan tafel geserveerd 

Warme voorgerechten of tussengerechten 

Gebakken schelvishaasje met Sint-Jacobsnoot en hollandaisesaus  

Coquilles met bloedworst en schuim van pastinaak  

Gebakken Sint-Jacobsnoot met kalfsjus en zeekraal  

Asperges op Vlaamse wijze  

Asperges met gerookte zalm en hollandaise 

 

Hoofdgerechten 

Gegrilde rode mul met vier kruiden en krokante aardappeltjes 

Gegrilde rode poon met fijne groentjes, basmati rijst en currysaus 

Roodbaarsfilet met spinazie en saffraan aardappelen 

Schelvishaasje, met graanmosterdhollandaise 

Op vel gebakken kabeljauw met trostomaatjes en puree 

Speenvarken filet met Brusselse spruitjes en duo van groentenpuree 

Lamsfilet met graanmosterd en gekarameliseerd witloof (+€ 2.00 pp) 

Lamskoteletjes met groene boontjes en krielaardappelen (+€ 2.00 pp) 

Kalfsmedaillon met portojus en krieltjes (+€ 2.00 pp) 

Parelhoenfilet met muskaatdruifjes, dragon en krielaardappeltjes 

Rundsfilet met gebakken pastinaak en pompoen, met gegrilde aardappelen 

Varkenshaas met gevulde groenten en Archiducsaus 

 

Desserten 

Negresco (chocolademousse met advocaat) 

Peer “belle Hélène”met Grand Marnier en Belgische chocolade 

Tarte tatin met vanille-ijs 

Crêpes Suzette geflambeerd met Grand Marnier 

Tiramisu met amaretto 

Chocolade moelleux met vanille ijs 

 



 

Menu aan tafel geserveerd 

Dessertenbuffet (+ € 5.00 per persoon) 

Kaasplank met vijf verschillende kaassoorten 

Verse fruitsalade  

Mousse van chocolade  

Panna cotta met woutvruchten 

Verschillende soorten gebak  

Bavaroistaarten 

1 warm dessert naar keuze 

Verschillende soorten huisbereid roomijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Walking Dinner 

Bij een walking dinner voorzien we receptietafels en enkele barkrukken. Indien 

gewenst plaatsen wij ook enkele ronde tafels om extra zitplaatsen te creëren. 

Walking Dinner “Aramis” aan  € 38,00 pp (vanaf 50 personen) 

Kleine warme aperitiefgerechtjes geserveerd in de zaal: 

Foccacia met mozzarella en tomaat gegratineerd 

Pizzapunten 

Croque monsieur van gerookte zalm 

Worstebroodje “3 inches” 

 

Kleine koude gerechtjes (3) geserveerd in de zaal: 

Glaasje met garnaalcocktail 

Graved lax met mosterd dille-saus 

Breydelhammousse met appel en witloof 

Sashimi van tonijn met mango 

Bordje carpaccio van runderhaas met Parmezaan 

 

Kleine soepjes geserveerd in de zaal: 

Kippensoep met groentjes 

Kreeftensoepje 

 

Warme gerechtjes op buffet: 

Wok met kippereepjes, Thaise noodles en cashewnoten 

Tagliatelle met scampi en zuiderse kruiden 

Tipzakjes met friet en mayonaise/ketchup (geserveerd in de zaal) 

 

Dessertenbuffet 

Diverse gebakjes  

Chocolade mousses 

Panna cotta met woudvruchten 

Bavarois 



 

Walking Dinner 

Walking Dinner “d’Artagnan” aan  € 44,00 pp (vanaf 50 personen) 

3 luxe aperitiefgerechtjes geserveerd in de zaal: 

 

Kleine koude gerechtjes (3) geserveerd in de zaal: 

Glaasje met garnaalcocktail 

Graved lax met mosterd dille-saus 

Breydelhammousse met appel en witloof 

Sashimi van tonijn met mango 

Bordje carpaccio van runderhaas met Parmezaan 

 

Kleine soepjes geserveerd in de zaal: 

Kippensoep met groentjes 

Kreeftensoepje 

 

1 warm visgerecht op buffet naar keuze uit o.a. 

Koolvishaasje met fijne julienne en chablissausje 

Vispannetje met witte wijnsaus 

Schartongrolletjes met graanmosterdjus  

1 warm vleesgerecht op buffet naar keuze uit o.a. 

Varkenshaas met Archiduc saus 

Lamsteak met bordelaisejus en aardappelgratin 

Filet van Iers rund met Bordelaisejus 

 

Dessertenbuffet 

Kaasplank met vijf verschillende kaassoorten 

Verse fruitsalade  

Mousse van chocolade  

Panna cotta met woutvruchten 

Verschillende soorten gebak  

Bavaroistaarten 

1 warm dessert naar keuze 

Verschillende soorten huisbereid roomijs 



 

Buffet 

Onze buffetten worden zorgvuldig samengesteld met dagverse producten. 

Sommige gerechten zijn seizoensgebonden. De tafels worden gedekt met linnen 

servietten, luxe bestekken, kandelaar, menukaartjes, stoelhoezen,... 

Buffet “Porthos” aan  € 48,50 pp (vanaf 50 personen) 

Koud buffet 

Gerookte zalmrolletjes 

Salade Mozzarella met basilicumvinaigrette 

Ardense pastei met uienconfituur en notenbrood 

Salade Niçoise met ansjovis 

Gevulde eitjes met tuinkruiden en kwark 

Carpaccio van runderhaas met Parmezaan 

Trostomaatjes gevuld met tonijn 

Kippen drumsticks met sesam en honing 

Serranoham met porto 

Aardappel- en rijstbereiding,  en afsmakende sausjes 

Korf met broodvariatie 

 

Soep op buffet 

 

1 warm visgerecht op buffet naar keuze uit o.a. 

Koolvishaasje met fijne julienne en chablissausje 

Vispannetje met witte wijnsaus 

Schartongrolletjes met graanmosterdjus  

 

1 warm vleesgerecht op buffet naar keuze uit o.a. 

Varkenshaas met Archiduc saus 

Lamsteak met bordelaisejus en aardappelgratin 

Filet van Iers rund met Bordelaisejus 

 

 



 

Buffet 

Dessertenbuffet 

Kaasplank met vijf verschillende kaassoorten 

Verse fruitsalade  

Mousse van chocolade  

Panna cotta met woutvruchten 

Verschillende soorten gebak  

Bavaroistaarten 

1 warm dessert naar keuze 

Verschillende soorten huisbereid roomijs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extra’s 

Extra gasten aan 45.00€ per persoon 

U kan gasten uitnodige die zich later toevoegen aan jullie feest. Wij voorzien 

voor deze gasten receptietafels en enkele barkrukken. We onthalen de gasten 

met een glaasje wijn of fris. 

 

Dessertenbuffet 

Kaasplank met vijf verschillende kaassoorten 

Verse fruitsalade  

Mousse van chocolade  

Panna cotta met woutvruchten 

Verschillende soorten gebak  

Bavaroistaarten 

1 warm dessert naar keuze 

Verschillende soorten huisbereid roomijs 

 

Drankenforfait van 22h00 tot 03h00  

Huiswijnen, bieren, frisdranken en warme dranken 

Eén uur verlenging na 03h00:  € 3.80 per persoon (op het gereserveerd aantal 

personen) 

Twee uur verlenging na 03h00:  € 6.40 per persoon (op het gereserveerd aantal 

personen) 

 

Middernachtsnacks 

- Tipzakje frietjes met mayonaise of ketchup aan € 2.20 per persoon 

- Mini hamburger aan € 2.20 per persoon 

- Pizzapunt 1/8 aan € 2.20 per persoon 

- Worstenbroodje 3 inch aan € 2.20 per persoon 

 

 



 

Extra’s 

Muzikale omlijsting 

Uiteraard hoort bij een geslaagd feest een dj die de dansvloer kan laten beven.  

Wij hebben reeds een jarenlange samenwerking met DDV Events. Dave 

Beeckmans is de drijvende kracht achter dit team van dj’s. Hij bespreekt graag 

de mogelijkheden face tot face. Het tarief vanaf het aperitief tot einde komt 

op € 580.00, alles inclusief.  

Het is ook mogelijk om zelf de muziek te verzorgen. Alle installaties dienen dan 

zelf voorzien te worden. 

 

  

 

 

 



 

Extra’s 

Ceremonie 

Ook voor een romantische dienst kan u terecht in onze locatie. Bij mooi weer 

organiseren we dit graag buiten. Bij minder weer stellen wij een van onze zalen 

ter beschikking. We zorgen voor de juiste opstelling met stoelen en de nodige 

tafels. Extra decoratie kunnen jullie zelf verzorgen. Dit alles voor een prijs van 

€ 250.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Extra’s 

Overnachten 

Maak er een weekend van! Jullie als koppel krijgen van ons een overnachting, 

inclusief ontbijt tot 12h00 (zondag) cadeau. Uw gasten kunnen voordeling 

kamers reserveren aan onderstaand tarief. Tevens kunnen zij gebruik maken van 

zwembad, sauna en stoombad. In totaal beschikken wij over 71 kamers. 

 

- Eenpersoonskamer inclusief ontbijt aan € 85.00 per persoon 

- Tweepersoonskamer inclusief ontbijt aan € 49.50 per persoon 

 

 

 

 


