
  
 

  
 

 

 

 

Algemene Toelichting 
 

Prijzen 

De prijzen van deze brochure vervangen alle vorige uitgaven en blijven geldig tot 31/12/2021 onder 
voorbehoud van onvoorziene stijgingen van de prijzen voor voedingswaren, dranken en bijkomende 
taksen van grondstoffen of belastingen van alle aard. Al onze prijzen zijn inclusief BTW. 

 

Reservatie 

Als een datum uw voorkeur geniet, kan u een optie laten noteren, geheel vrijblijvend uiteraard. Een 
optie is geldig voor 10 dagen, zo heeft u de gelegenheid om onze voorstellen rustig door te nemen.  

Een reservatie is definitief na: 

 Een schriftelijke bevestiging van de reservatie (bv via mail) 
 Betaling van het voorschot binnen de 14 dagen na reservatie 

 

Zaaltje 

Vanaf 35 personen is het zaaltje privé ter beschikking  

 

Kinderen 

Kinderen tot 12 jaar kunnen steeds à la carte een keuze maken uit de kindermenu’s 
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Contactgegevens: 

Brasserie Parkheide 
Veldonkstraat 261a 
3128 Baal 
BE 0462.839.755 
Tel.: 016/53 12 26 
Mail: info@parkheide.be 
Website: www.parkheide.be 
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1. Aperitief 
 

1.1. Aperitief formule 1 
 Bij deze formule worden de dranken verrekend aan de prijzen vermeld op de normale kaart 

 

1.2. Aperitief formule 2 
 Aperitief All-in gedurende 1h inclusief 1 koud en 2 warme hapjes per persoon (exclusief 

champagne, sterke dranken & cocktails) 
 Prijs volwassene: 18,00€/persoon 

Prijs kind (tem 12 jaar): 8,50€/kind (inclusief 2 kinderhapjes)  

 

2. Drankenformules (In combinatie met menu of BBQ) 
 

2.1. Drankenformule 1 
 Bij deze formule worden de dranken verrekend aan de prijzen vermeld op de normale kaart 

 
 

2.2. Drankenformule 2 
 All-in gedurende 3h inclusief huiswijn (wit, rood & rosé), bieren, frisdranken & warme dranken 

(exclusief aperitieven, champagne, sterke dranken & cocktails) 
 Prijs volwassene: 20,00€/persoon 

Prijs kind (tem 12 jaar): 10,00€/kind 
 Prijs 4de uur volwassene: 8,00€/persoon 

Prijs 4de uur kind: 4,00€/kind 

 

2.3. Drankenformule 3 
 All-in gedurende 3h inclusief aperitief, huiswijn (wit, rood & rosé), bieren, frisdranken & 

warme dranken (exclusief champagne, sterke dranken & cocktails) 
 Prijs: 25,00€/persoon  

Prijs kind (tem 12 jaar): 10,00€/kind 
 Prijs 4de uur volwassene: 8,00€/persoon 

Prijs 4de uur kind: 4,00€/kind 
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3. Menu’s 
 

3.1. Standaardmenu’s 

Menu 1: 32,00€/persoon – vanaf 10 pers. 
 Soep 
 Kip, steak of zalm met saus naar keuze en frietjes of kroketten 
 Chocomousse of Dame blanche 

 
Menu 2: 42,00€/persoon – vanaf 10 pers. 

 Kaaskroketten, garnaalkroketten of duo kaas- & garnaalkroket 
 Kip, steak of zalm met saus naar keuze en frietjes of kroketten 
 Chocomousse of Dame blanche 

 
Menu 3: 47,00€/persoon – vanaf 10 pers. 

 Kaaskroketten, garnaalkroketten of duo kaas- & garnaalkroket 
 Soep 
 Kip, steak of zalm met saus naar keuze en frietjes of kroketten  
 Chocomousse of Dame blanche 

 
Indien gewenst, kan het dessert vervangen worden door: 

 Biscuit + 3€/persoon 
 Ijstaart + 5€/persoon 
 Dessertenbuffet + 9€/persoon  

 
 

 

 

3.2.  Menu zelf samenstellen – Vanaf 10 pers. 
 

Voor het samenstellen van het menu, kiest u eerst uit onderstaande opties het aantal gangen dat u 
wenst. Daarna vindt u alle keuzemogelijkheden.  
De prijs is verkrijgbaar op aanvraag en afhankelijk van de keuze van de gerechten. 
Extra sorbet + 4€/persoon 

Optie 1: Driegangenmenu 
 Soep 
 Hoofdgerecht 
 Dessert 

 
Optie 2: Viergangenmenu 

 Koud voorgerecht 
 Soep 
 Hoofdgerecht 
 Dessert 
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Optie 3: Viergangenmenu 
 Soep 
 Warm voorgerecht 
 Hoofdgerecht 
 Dessert 

 

Optie 4: Vijfgangenmenu 
 Koud voorgerecht 
 Soep 
 Warm voorgerecht 
 Hoofdgerecht 
 Dessert 

 
 

 
Keuzemogelijkheden: 
 
Koude voorgerechten 

 Krabcocktail 
 Garnaalcocktail 
 Bordje met gerookte zalm 
 Rundstartaar 
 Carpaccio van rundsvlees 
 Carpaccio van zalm 
 Vitello tonnato 
 Meloen met parmaham 

 

Soepen 
 Tomatensoep met balletjes 
 Groentesoep 
 Paprikasoep 
 Aspergesoep met garnaaltjes 
 Pompoensoep 
 Aardappelsoep 
 Witloofsoep met garnaaltjes 
 Bloemkoolsoep met spekjes 
 Heldere kippensoep 
 Preisoep 
 Broccolisoep met garnaaltjes 
 Erwtensoep met broodcroutons 
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Warme Voorgerechten 
 Scampi Parkheide 
 Scampi lookboter 
 Scampi curry 
 Kaaskroketjes 
 Garnaalkroketjes 
 Vispannetje 
 Vol au vent 
 Tongrolletjes 

 

Hoofdgerechten Vlees 
 Lamskroon met kruidensaus  
 Varkenshaasje met een vleesjus 
 Filet pur van rund met champignonroomsaus of peperroomsaus 
 Filet pur van kalf met champignonroomsaus of peperroomsaus 

Inclusief aardappelgerecht: keuze uit frietjes, kroketten of puree 
Inclusief warme of koude groentjes 

 

Hoofdgerechten Vis 
 Kabeljauw met garnaalsaus en een slaatje 
 Zalmfilet met witte wijnsaus en een slaatje 
 Pladijs met champagnesaus en een slaatje 
 Vispannetje met grijze garnaaltjes 
 Zeebaarsfilet met kappertjesboter 

Inclusief aardappelgerecht: keuze uit frietjes, kroketten of puree 

 

Desserts 
 Dame blanche 
 Chocomousse 
 Coupe vers fruit 
 Chocolade moelleux 
 Profiteroles met ijs en chocoladesaus 
 Brownie met speculoosijs 
 Ijstaart 
 Bisquit 
 Speculoostiramisu met Baileys 
 Dessertenbuffet 

 
 
 
 

 



  
 

Parkheide Feestbrochure 2022 6 

4. BBQ 
 

4.1.  BBQ Formules 

Formule 1: Standaard BBQ (28,00€/persoon)  
 3 stuks per persoon: Keuze uit hamburger, chipolata, BBQ worst, gemarineerde kipsaté, 

rundsaté, kipfilet, scampibrochette, gemarineerde steak, varkenshaasje met spek of rib 
Extra stuk per persoon: + 4,00€/persoon 

 Groenten buffet 
 Koude Sauzen 
 Assortiment Broodjes 

 
Formule 2: BBQ Parkheide (42,00€/persoon) 

 Keuze van 3 soorten uit Filet Pur van Junior Beef, Kalf Filet Pur, Rumsteak van Junior Beef, 
Kalfsteak, Varkenshaasje, Picanha Prime, Gevulde Forel, Scampibrochette of Vispapillot. 
Ongeveer een totaal van 500gr per persoon 
De stukken vlees worden in zijn geheel op de BBQ gelegd en ter plaatse versneden 
Extra soort: + 4,00€/persoon 

 Groenten buffet 
 Koude Sauzen 
 Assortiment Broodjes 

 

Kinderformule: 10,00€/kind (tem 12 jaar) 
 2 stuks vlees per persoon: Keuze uit hamburger, chipolata, rib of kipsaté  
 Groenten buffet 
 Koude Sauzen 
 Broodjes 

 

 

4.2.  Groentenbuffet Deluxe  
(ter vervanging van het standaard groenten buffet) 

 Keuze van 2 warme sauzen uit peperroom, champignonroom, provençale of stroganoff 
 Gebakken aardappelen 
 Warme groentjes 
 Tomaat Mozzarella 
 Prijs Volwassene: + 5,00€/persoon 

Prijs kind: + 2,50€/kind 

 

4.3.  Algemene info BBQ 
 Aangepaste formules kunnen steeds besproken worden  
 Minimum aantal volwassenen voor BBQ is 20 (ongeacht het aantal kinderen) 
 Vanaf 35 personen is het zaaltje privé ter beschikking 


