intiem & gezellig samen
AT

Kasteel Orp
Creating magical moments
WWW.KASTEELORP.BE

Het concept
Yes, eindelijk mogen we weer samen leuk dineren. We
willen jullie dan ook de kans bieden om dit in een uniek
kader te doen. Een onvergetelijke avond met mensen die
jullie nauw aan het hart liggen en die je de laatste tijd
veel te weinig hebt gezien.

Uitgestelde communie, een intiem diner na jullie huwelijk
of gewoon, om nog eens allemaal samen te zijn...

Op onze prachtige locatie kunnen jullie genieten van
lekker eten, gezellige aankleding & "even weg van
alles-sfeer".
Alles uiteraard volgens de regels, maar zonder dat het
een stijve, klinische bedoening wordt.

heerlijk eten vanop onze
barbecue vergezeld van een lekker wijntje & co . Even
Verwacht

jullie

aan

zonder zorgen genieten, samen, aan een mooie gedekte
tafel

bediend

door

ons

leuk

team.

Vertoeven

in

de

prachtige tuin, helemaal ontspannen. En voor de kids is
een springkasteel voorzien.

PRAKTISCH
van 1 juli 2020 tem 31 juli 2020
voor groepen van 25 tot 50 personen - jullie groep
en niemand anders
Covid-19 proof, maar wél kei gezellig
Unieke

locatie

volledig

ter

jullie

beschikking

-

prachtige foto's gegarandeerd
Cosy

decoratie,

knap

aangeklede

tafels

veel sfeer - bloemen, kaarsen & co

Prijs per persoon (all-in formule): 59 euro

en

super

Menu
START
SELECTIE

VAN

BITES

TO

SHARE

Dips van ’t seizoen | crackers & platbrood to dip
Quesadilla | cheddar, avocado & tomatensalsa
Bruschetta DIY | tomaat & basilicum
BBQ-camembert | tijm, witloof & honingsausje

Glaasje prosecco of leuke cocktail/mocktail

DINER
SMOKEY

GOODNESS

&

CO

Slow cooked sticky ribs
Juicy suicide Black angus beefburger, & bun
Goei stuk steak naar aanbevelen van de slager

Kippenboutjes met gerookte paprikarub
Souvlaki van varken
Smoked zalm met citroen, za’atar & granaatappel

Klassieke kropsla | dressing van verse kruiden & croutons
Komkommer | radijs, bosui, appel & citroen
Worteltjes | vers geraspt
Tomaat | buffelmozza, olijfolie, balsamicoazijn & baslicum
Aardappelsalade | verse mayo, bieslook & rode ui
Devilled eggs | bieslook & cayennepeper
Pastasalade | rucola, pesto, zongedroogde tomaat, olijf &
parmezaan
Salade Gravad lax | spinazie, rode biet & walnoot
Griekse salade | komkommer, kerstomaat, rode ui, feta &
munt
Crazy coleslaw | wortel, kool, rozijn & mais
Cheesy corn on the cob | zure room & chilipeper

Witte & rode wijn / Waters

EINDE
PERFECT

SWEET

ENDING

Cheesecake | petit-beurre, aardbeien, munt & limoen
OF
Brusselse wafel | chocoladesaus, aardbei & verse slagroom

Nespresso & verse thee

INTERESSE?
Contacteer ons vrijblijvend via

hallo@kasteelorp.be

voor meer info.

