
 

RECEPTIE-, BABYBORRELFORMULES, FEESTMENU’S 

‘t ROS BEIAARD VIP package 

DINNER & DANCE avonden 

HALFOOGST TUINFEEST 

SENIOREN middagen 

SUNDAY BRUNCHES 

 

Salons Hof ter Meyghem     
Hofstraat 143, 9200 Oudegem    

Tel. 052/20 12 20              

info@hoftermeyghem.be  

www.hoftermeyghem.be  



 

1 à 2 maal per maand verwennen we u met een heerlijk  

driegangenmenu & een gezellige dansnamiddag voor  

levensgenieters met muziek uit de oude doos tot nu  

PROGRAMMA 2020 
Aanvang : 12.00u 

 

Donderdag 26 maart '20: € 55,00/p 

Carpaccio tomaat/rivierkreeftjes – Speenvarkentje Blackwell – 

Dessertbord 

Donderdag 16 april ‘20: € 55,00/p 

Scampi “Diabolique” - Varkenshaasje “Tierenteyn” - Dessertbord 
 

Donderdag 7 mei ‘20: € 60,00/p (Special LIVE music) 

Koud buffet & oesters - Parelhoenfilet muskaatdruiven - Dessertbuffet 
 

Donderdag 28 mei ‘20: € 55,00/p 

Asperges op z’n Vlaams - Lamsfilet “Op Griekse wijze” - Dessertbord 
 

Donderdag 18 juni '20: € 55,00/p 

Hollandse maatjes, appel - Châteaubriand ‘Bordelaise’ - Dessertbord 
 

Donderdag 16 juli ‘20: € 55,00/p 

Noors visbordje, toast  - Mechelse koekoek - Dessertbord 
 

Donderdag 20 augustus ‘20: € 55,00/p 

Vitello tonnato - Kabeljauwhaasje “Ostendaise” - Dessertbord 

 
 

Volgende data : 17/9 - 8/10 (Special) - 29/10 - 19/11 - 10/12 

 

Menu, glaasje cava, hapjesbord, aangepaste wijnen  

& dranken all-in tot einde maaltijd  

Ambiance verzekerd  



 

ELKE 1e ZONDAG VAN DE MAAND - 12.30u 

12 april: Paasbrunch met eitjes rapen voor de kids (volzet) 

7 juni: Lentebrunch - 5 juli: Vakantiebrunch 

6 september: Back 2 School - 4 oktober: Herfstbrunch (volzet) 

1 november: Allerheiligen met wildgerechten 

6 december: Wildbrunch (haarwild) 

Glaasje cava & hapjesbordje aan tafel bediend 

Koud voorgerechtenbuffet & oesterbar 
Variatie aan vis-en vleesgerechten met aanvulling van 

producten van het thema van die dag 

Soepjesbuffet 

Keuze uit twee mini-soepjes volgens het seizoen  

Hoofdgerechtenbuffet  
Keuze uit vis-en vleesgerechten, sausjes groentjes &  

aardappelbereidingen aangepast aan het thema 
 

Feestelijk dessertenbuffet met specialiteiten van De Hoprank  

& koffie of thee 

LIEVER EEN PRIVEBRUNCH op andere data? 

MOGELIJK VANAF 35 PERSONEN aan € 70,00/p incl. extra receptie 

Brunch all-in (cava, wijnen, fris, bieren all-in) aan € 66/p  

Voor groepen vanaf 15 personen aan € 63/p 

Brunch kids <12 drankjes all-in aan € 30/p 

 

U ontvangt na online reservatie, automatische  

bevestigingsmail i.v.m. betalingsmodaliteiten  

of bel ons op T 052 20.12.20 



Buffetmenu All-In tot 03u 

Glaasje cava met hapjesbordje v/d 

chef  

oOo 

Uitgebreid koud voorgerechtenbuffet  

met waaier van vis-en vleesgerechten  

Oester & Seafoodbuffet 

Soepjesbar 

oOo 

Hoofdgerecht aan tafel bediend 

oOo 

Royaal dessertenbuffet “De Hoprank”  

& koffie & Thee naar believen 
 

Onze huisDJ zorgt voor de  

nodige ambiance 

Menu aan € 69,00/p  

(vanaf juni € 70) 

(excl. sterke dranken)  

Aanvang 19u - Reservatie noodzakelijk  

U ontvangt na online reservatie, automatische  

bevestigingsmail i.v.m. betalingsmodaliteiten  

of bel ons op T 052 20.12.20 

Ontvangst 

19u 



Glaasje cava of vers sinaasappelsap 

oOo 

Uitgebreid luxe ontbijtbuffet met assortiment broodjes,  

koffiekoeken, zoet en hartig beleg 

Granola / yoghurt / vers fruit 

Gerookte zalm / Spek & Worstjes / Eitjes 

Quiche Lorraine + Koffie/thee/frisdranken 

oOo 

Optie avond (terugkeer ca. 18u) :  

Dendermondse paardenworstjes met frietjes 

Dessert “Rood & Wit” en Koffie 

Reservatie noodzakelijk:  

Online of telefonisch op 052 20 12 20 

Inbegrepen in de all-in prijs :  

- Ontbijt/Lunch & dranken 

- Pendelbus heen & terug  

- Gereserveerde tribuneplaats Gentsesteenweg 

 

€ 70,00/persoon (ontbijt-middagpakket) 

€ 100,00/persoon (ontbijt-middag & avondpakket) 



 

   

 

Asperges op z’n Vlaams 

of: Tartaar van zalm / dille / avocado / citus/ tabouleh 

of: Ravioli van scampi / currysausje / appel / kokosmelk 

of: Carpaccio van tomaat / reuzegarnalen / guacamole 

of: Vitello Tonnato 

 oOo 

Aspergeroomsoep met gerookte zalm 

of: Fluweel wortelsoepje met erwtjes 

of: Tomaat/paprikasoepje met basilicum 

oOo 

Parelhoenfilet / primeurgroentjes / aardappelnootjes 

of: Lamskroon/ zalfje van doperwtjes / structuren, gratin van zandwortel 

of: Eendenfilet / Grand marnier / gewokte groentjes / shi-take 

oOo 

Dessertbord ‘De Hoprank’ (Dessertbuffet + €5) 

of: Aardbeien / munt / limoncello / merengue / semifredo 

of: Kokos / passievrucht / panna cotta 

oOo 

Koffie/thee naar believen 

4 gangenmenu aan € 48,00/persoon 



 

 

 

 
Duo van wildpastei / chutney / rozijnentoast / crunch 

of: Ravioli boschampignons / truffel / parmegiano / ruccola 

of: Coquille / buikspek / structuren van schorseneer 

of: Schartong met duxelle van champignons / puree 

oOo 

Tomaat/pompoensoepje / breydelspek 

of: Witloofsoep / geuze  

of: Crème van aardpeer / zwarte pens 

oOo 

Stoofpotje van hert / wouddelicatessen / amandelkroketjes 

of: Varkenshaasje Tierenteyn / herfstgroentjes / kroketten 

of: Gevuld kwarteltje / calvados / appel / witloof / denappels 

oOo 

Dessertbord ‘De Hoprank’ (Dessertbuffet + €5) 

of: Moelleux chocolade / rood fruit / vanilleijs 

of: Lauw appelgebakje / kaneelijs / vanille 

oOo 

Koffie/thee naar believen 

4 gangenmenu aan € 48,00/persoon 



 

Drankenformule 1 aan € 23,00/persoon 

Receptie gedurende 45 min. met Cava Mas Geroni brut,  

fruitsap + 4 hapjes + huiswijnen Octerra (chardonnay/ 

viognier & Grenache/Syrah/Marselan) en dranken tot einde 

maaltijd (excl. koffie) 

Drankenformule 2 aan € 25,00/persoon 

Receptie gedurende 45 min. met Cava Mas Geroni Brut,   

fruitsap + 4 hapjes + kasteelwijnen A. Bordeaux C.)  

en dranken tot einde maaltijd (excl. koffie) 

 

Formule dranken gedurende 3 uur na de maaltijd € 12,00 

Formule dranken gedurende 4 uur na de maaltijd  € 14,50 

(excl. sterke dranken) 
 

Andere Crémants, Champagne of wijnen zijn steeds  

mogelijk, zie uitgebreide feestfolder 



Ontvangstreceptie met cava, sinaasappelsap  

4 verzorgde aperitiefhapjes 

*** 

Carroussel van trendy voorgerechtjes op kleine bordjes  

in buffetvorm zoals o.a. Vitello tonnato, Carpaccio, Tabouleh 

met zalm, Tomaat Mozzarella, Scampi’s, Salade Niçoise, … 

(3 st/p) 

*** 

Soepjesbar (2 soorten) 

*** 

Discover the world - buffet 

Tikka Massala met wilde rijst 

American deluxe burgers 

Vlaams stoofvlees 

Fish & Chips 

*** 

Dessertbuffet 

Assortiment homemade mini dessertjes (4st/p) 

zoals o.a. mini gebakjes, tiramisu, crème brulée,  

soesjes, chocomousse, … 

Koffie- en theebuffet 

Walking dinner aan € 45,00/p 

Formule apero, wijnen en dranken all-in  

tot einde maaltijd aan € 16,00/p 

 
We voorzien geen gedekte tafels,  

maar wel trendy sta-tafels en enkele zitplaatsen.  
Het ideale concept voor een trendy feestje in een losse sfeer. 



                                       MOGELIJK VANAF 50 PERSONEN 

   

Formule 1 -  DESSERTBUFFET    Prijs per persoon  28 €  

 Onze kelners serveren u cava & sinaasappelsap.  

Ook frisdranken, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee zijn  

inbegrepen gedurende 3 uur 

 Fingerfood: olijven, tomaatjes, tapenade, grissini 

 Dessertbuffet met mini-dessertjes (chocomousse, crème brulée,  

tiramisu, ...), vanilleroomijs, soesjes,… en koffie/ thee aan het buffet 

 

Formule  2 – FEESTELIJKE RECEPTIE    Prijs per persoon 28 €  

(+ 2 mini-desserts = + € 3,00p)  

 Onze kelners serveren u cava & sinaasappelsap. Ook  

frisdranken, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee zijn  

inbegrepen gedurende 3 uur 

 Onze chef zorgt voor een waaier van verzorgde koude en  

warme hapjes (8 per persoon)  

 

Formule  3 – RECEPTIE & DESSERTENBUFFET  Prijs per persoon 32 € 

 Onze kelners serveren u  cava & sinaasappelsap.  

Ook frisdranken, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee zijn  

inbegrepen gedurende 3 uur 

 Onze chef zorgt voor twee koude en 1 warm aperitiefhapje 

 Dessertbuffet met mini-dessertjes (chocomousse, crème brulée,  

tiramisu, ...) vanilleroomijs, soesjes,… en koffie/thee aan het buffet 



 

Formule 4 -  DESSERT & BROODJES:   Prijs per persoon 35 €  

 Onze kelners serveren u cava & sinaasappelsap.  

Ook frisdranken, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee zijn  

inbegrepen gedurende 3 uur 

 Receptie met een koud en een warm aperitiefhapje 

 Dessertbuffet met mini-dessertjes en koffie of thee aan het buffet 

 Onze chef zorgt voor 2 belegde minisandwiches per persoon 

 

Formule 5 – HIGH TEA     Prijs per persoon 40 € 

 Onze kelners serveren u witte wijn, rode wijn of fruitsap.  

Ook frisdranken, waters, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee  

zijn inbegrepen gedurende 3 uur 

 3 aperitiefhapjes per persoon 

 Hartige hapjes: knapperig brood met brie, wrap kruidenkaas &  

gerookte zalm, quiche, mini-soepje 

 Dessertjes:  Themataart, Soesjes, cake, koekjes en koffie/thee 

 

Formule 6: Heeft u eigen suggesties? Laat ze ons weten en wij  

werken u een voorstel uit! 
 

SUPPLEMENTEN:   

Olijfjes, zongedroogde tomaten, zoutjes : + € 1,5 /persoon 

Twee aperitiefhapjes: + € 4,00 /persoon 

Huur springkasteel: 100 euro 

Grote zaal gratis vanaf 80 personen (<80p = €250) 



 

MOSSELEN OF BBQ  
vanaf 12.30u 

 

Ontvangst met glaasje sangria,  

cava, fruitsap & hapjesbordje 

oOo 

Mosselen à volonté met frietjes  

of BBQ & salad bar 

oOo 

Dessertbord en koffie of thee 

 

Reservatie noodzakelijk 


