Brasserie – Restaurant – Feestzaal Zuid-West
Antwerpsesteenweg 330
2500 Lier

Tel +32 3 489 13 00

Mail info@zuidwest-lier.be

Feestbrochure

Geachte heer, mevrouw
Wij willen u alvast danken voor uw interesse in onze zaak.
Met deze brochure willen we u een overzicht geven van de verschillende mogelijkheden die wij u
kunnen aanbieden.

U kan bij ons terecht voor al uw feestelijkheden en gelegenheden zoals huwelijken, communies,
babyborrels, recepties, verjaardagen, jubileums, dansavonden, personeelsfeesten, zakendiners,
bedrijfsevenementen, workshops, koffietafels, …

Hiervoor beschikken wij over verschillende ruimtes in ons restaurant of over onze feestzaal.
Wij beschikken over een ruime parking.
Voor de kinderen is er een binnen- en een buitenspeeltuin voorzien.
Deze brochure bevat slechts enkele voorstellen die wij kunnen aanbieden ter organisatie van uw feest
of gelegenheid. Alle andere mogelijkheden kunnen besproken worden naar gelang uw voorkeuren en
budget.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer info. Wij maken graag en vrijblijvend de nodige tijd

beschikbaar voor een bespreking zodat wij een persoonlijk voorstel op maat voor u kunnen uitwerken.
Team Zuid-West

Fardyn BVBA – Jozef Reusenslei 2 – 2150 Borsbeek – BTW BE0692.598.806 – IBAN BE95 3631 7937 4258
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Algemene Voorwaarden
Bij reservaties uit onze feestbrochure wordt er steeds een voorschot gevraagd, aangezien het over gerechten gaat die we
niet in voorraad hebben en speciaal besteld en bereid moeten worden.

Bij de definitieve reservatie van een feest zal het voorschot besproken worden aangezien dit afhankelijk is van het aantal
personen en de gewenste formule.

Het definitief aantal verwachte gasten dient ten laatste 7 dagen voor de aanvang van het feest doorgegeven te worden.

Op basis van dit opgegeven aantal zal de afrekening opgemaakt worden. Indien er door omstandigheden alsnog minder
personen aanwezig zouden zijn, hebt u de mogelijkheden de overige gerechten mee naar huis te nemen of kunnen wij
deze in repasse doorgeven.

Indien u binnen de 7 dagen voor de aanvang van uw feest of gelegenheid wenst te annuleren, dan zal het betaalde
voorschot behouden worden als forfaitaire schadevergoeding.
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Groepsmenu’s (vanaf 15 personen)
Voor groepen vanaf 15 personen vragen wij u vriendelijk om uit onderstaande menu’s 1 voorstel te kiezen voor het
voltallige gezelschap. Zowel bij het voorgerecht als bij het hoofdgerecht hebt u de keuze tussen vis of vlees.

Menu 1 - € 39 p.p.
Carpaccio van rundsvlees met Knolselder en Balsamicosiroop
of

Tartaar van verse Zalm met gefrituurde Groentjes en Wasabi Mayonaise
***

Schartongrolletjes op bedje van Groenteslingers, sausje van Prei met Grijze Garnalen en Aardappelpuree
of

Filet Mignon (Baby Top) met Seizoensgroentjes, Rode Wijnsaus en Kasteelaardappeltjes
***

Duo van huisbereide Chocolademousse

Menu 2 - € 45 p.p.
Slaatje met Scampibrochette in Kataifideeg met een Citroen-Mangosausje
of
Steak Tartaar op een Carpaccio van Groene Asperges
***

Waterzooi van Gamba’s en Kabeljauw met fijne Groentjes opgefrist met Bieslooksnippers en Krieltjes
of

Rollade van Mechelse Koekoek met Truffelsaus en aardappelgratin
***

Risotto geparfumeerd met Vanille en Rode Vruchten

Menu 3 - € 48 p.p.
Knapperig Slaatje met Kwartel en een Mangozalfje
of

Knapperig Slaatje met Geitenkaas en Serranoham en een Carpaccio van Peer
***

Dorade Royal afgewerkt met Seizoensgroentjes, Limoensausje en Gebakken Krieltjes
of

Speenvarken met Groentenboeket, Rode Wijnsaus en Aardappelkroketjes
***

Duo dessert van de Chef
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Menu 4 - € 53 p.p.
Tonijnsalade met Knapperige Groentjes
of
Fris Slaatje, Verheerlijkt met gerookte Eendenborst en een Dressing van Sinaasappel en Curry
***

Lamsfilet met Seizoensgroentjes, een Sausje van Rozemarijn en Aardappelgratin
of

Papillot van Vis met fijne Groentjes en Aardappelkrieltjes
***

Trio Dessert van de Chef

Dranken
Dranken kunnen verrekend worden aan de gangbare prijzen, of u kan opteren voor onze drankenformule
aan €28 per persoon.
Deze formule omvat het aperitief (Methode Champenoise of Fruitsap), een amuse van de Chef, onze
huiswijnen (rood, wit of rosé), frisdranken (cola, cola zero, Fanta, Sprite en Ice Tea), bieren van ’t vat (Maes
Pils, Grimbergen Blond of Bruin, Hapkin), en 1 koffie of thee bij het dessert. Alle consumpties die na het
dessert genuttigd worden, worden steeds verrekend aan de ganbare prijzen.

Zelf uw menu samenstellen?
Aan de hand van de volgende lijsten met voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts kan u ook zelf uw menu
samenstellen. De prijs hangt af van de gekozen combinatie.

Deze “eigen keuze”-menu’s gelden voor een gezelschap vanaf 15 personen. Gelieve uit deze gerechten 1 voorstel te kiezen
voor het voltallige gezelschap. In overleg met de Chef kan u uiteraard ook vegetarische voor- en hoofdgerechten bespreken.
Koude voorgerechten
Tomaat Mozzarella * Carpaccio van Rund * Vitello Tonato * Carpaccio van Tonijn * Tartaar van Tonijn

Tartaar van Zalm * Carpaccio van Zalm * Carpaccio van St.Jacobsvruchten * Tartaar van St.Jacobsvruchten
Trio Tartaar van Vlees * Trio van Zalm * Tomaat Garnaal * Graflax Zalm * Carpaccio van Kabeljauw
Gaspaccio van Rode Kool en Gerookte Makreel * Trio van Oesters * Slaatje met Gerookte Eendenborst

Soepen
Tomatensoep * Aspergesoep (in seizoen) * Com KaiKai * Thaise Currysoep met stukjes Kip

Knolselder-Aardappelsoep * Ajuinsoep met geroosterde Toast * Bourgondische Vissoep * Erwtensoep met Spekjes
*Champignonroomsoep * Witloofsoep * Wortelsoep * Bloemkoolsoep * Broccolisoep * Pompoensoep * Preisoep
Kippensoep met Balletjes * Mosselsoep (in seizoen) * Gaspaccio van Komkommer en Tomaat
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Warme voorgerechten
Scampi’s in Lookboter * Scampi’s in Currysaus * Kaaskroketjes * Garnaalkroketjes * Lauwe Groene Asperges met
Spek en Ei * Sint Jacobsnootje met knapperige Groentjes en Krieksaus * Tagliata met Rucola en Parmezaan

Steak Tropezienne * Brochette met Kip * Brochette van Scampi in Kataifideeg * Mossel Granitte * Gamba à la
Place * Tompoes van Zalm en Fijne Groentjes * Slaatje met Breidelspek en Geitenkaas * Oester Gratiné
Brochetta Tomaat Mozzarella * Brochetta Serranoham met Perizankaas

Hoofdgerechten Vlees en Gevogelte
Niertjes * Kalfszwezerik * Lamsstoofpotje * Varkenswangetjes * Goulash * Stoofvlees * Broodje Nero * Lamsburger
*Hamburger * Lamskroon in Rode Wijnsaus * Lamsfilet met Rozemarijn * Côte à l’Os * Chateaubriand * Osso
Bucco Eend met Butternut-Mandarijnsaus * Gehaktbrood met Ei

Hoofdgerechten Vis
Zeeduivel met Witloofpuree en Boter-Limoensaus * Zeetong Meunière * Sliptong * Tongrolletjes in Witte Wijnsaus
*Kabeljauw met Spinaziepuree * Dorade Royal * Gegratineerde Halve Kreeft met Papardelle * Pasta Scampi in
Kreeftensaus * Zalm in Bladerdeeg * Waterzooi van Vis * Papillotte van diverse Vis * Mosselen (in seizoen)

Desserten
Tiramisu * Kaasschotel * Brownies * Moelleux * Trio Sorbet * Chocolademousse * Bavarois * Appeltaart
Cheese Cake * Carpaccio van Ananas en Chocolade-ijs * Rijstpap
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Buffetten (vanaf 20 volwassenen)
Koud Buffet - €35 p.p.
Koude vlees- en visgerechten, gerookte vissoorten, assortiment van groentjes, brood en diverse sauzen

Koud, warm en dessertenbuffet - €55 p.p.
Koude vlees- en visgerechten, gerookte vissoorten, oesters, assortiment groentjes, brood en diverse sauzen
***
Soep

***

Hoofdgerecht vis en vlees met aangepaste garnituur, aardappelgerecht en sausjes
***

Dessertenbuffet

Zuid-West Buffet - €65 p.p.
Koud Buffet met extra gamba’s en rijst, gerookte eendenborst, tomaat mozzarella en oesters
***

Soep volgens aanbod van de Chef
***

Lamsfilet met Seizoensgroentjes, Rozemarijnsaus en Aardappelgratin
of

Tongrolletjes op Normandische wijze met Aardappelpuree
***

Dessertenbuffet

Dessertenbuffet - €21 p.p.
Tiramisu, Chocolademousse, Panne Cotta, Verse Fruitsalade, Javanais, Rijstcrème met bruine Suiker en Diverse
Fruittaarten

Indien er kinderen (tot 1é jaar) aan het buffet wensen deel te nemen, zullen de prijzen worden aangepast naargelang
de leeftijd.

Kaastafels (vanaf 15 personen ) - € 25 p.p.
Belgische,Franse en Internationale Kazen met Garnituur en verscheidene soorten Brood
All-in Formule mogelijk, zie Drankenformules

Pagina 8 van 13

Feestbrochure

Zuid-West Lier

Koffietafels (vanaf 20 personen) - €23 p.p.
Pistolets, Sandwiches, Rozijnenbrood, kleine Koffiekoekjes en Croissants

Ham, Kaas, Américain, Krabsla, Kip-Curry, Vleessla, Parmaham, Confituur en Choco
Koffie, Thee en warme Chocolademelk

Supplementen
Verschillende soorten fruittaarten - €4,5 per persoon
Assortiment Mini-Gebakjes - €8,5 per persoon

Soep (tomatensoep, kippensoep, dagsoep) - € 5,5
Indien er kinderen (tot 11 jaar) aan een koffietafel wensen deel te nemen, worden de prijzen aangepast naargelang de
leeftijd.

Receptiehapjes (vanaf 15 stuks per soort)
Koude Hapjes - €1,9 per stuk
Tomaat Mozzarella * Mousse van Gerookte Zalm * Garnaalsla * Gandaham met Meloen

Carpaccio van Coquilles met Limoen * Carpaccio van Rundsvlees met Parmezaan * Koud Soepje
Mousse van Gerookte Makreel * Tartaar van Rund * Tartaar van Zalm

Warme Hapjes - €2,3 per stuk
Geitenkaasje met Spek * Scampi Curry-Kokos * Spiesje van Kip met pikant sausje * Warm Soepje * Diverse mini

Pizza’s * Worstenbroodje * Quiche * Vietnamese Nems * Grote Bitterballen * Pikante Lamsballetjes * Kaasballetjes

Extra Opties
Mini Sandwiches open belegd - € 2,5 per stuk * Mini Sandwiches gesloten belegd - €3,5 per stuk

Rauwkostschotels met dipsausjes - €13 voor 10 personen * Karrewiel (gevuld brood) - €45,5 voor 10 personen
Franse Oesters “Fines de Claires” - €2,9 per stuk (met Belgisch Lof en Grijze Garnaaltjes)
Gegratineerde Franse Oesters “Fines de Claires” - €3,4 per stuk

Late Night Snacks
Hamburger - €7 per stuk

Sandwich “Hot Dog Style” - €7 per stuk
Pizza Spie - €7 per stuk

Croque uit het Vuistje - €7 per stuk
Frietjes - €5,5

Frietjes met Curryworst - €7 per stuk
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Drankenformules
Recepties – 2 uur
Formule 1 - €21 p.p.
Methode Champenoise Bouquet Moulin en Fruitsap
Witte, Rode & Rosé Huiswijnen
Maes Pils, Hapkin

Waters, Cola, Cola Zero, Fanta Sprite en Ice Tea
Chips, Nootjes en Olijven

Formule 2 - €28 p.p.
Cava Brut & Fruitsap

Spaanse Wijnen (Wit, Rood & Rosé) – Bodega (Nurrietta, DO Navarra)
Maes Pils, Hapkin

Waters, Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, Ice Tea
Chips, Nootjes, Olijven

Diner & Buffet
Formule 1 - €30 p.p.
1 Aperitief Methode Champenoise of Fruitsap met Amuse
Witte, Rode & Rosé Huiswijnen

Maes Pils, Hapkin, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin
Waters, Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, Ice Tea
1 Koffie of Thee bij het Dessert

Formule 2 - €35 p.p.
1 aperitief Cava Brut of Fruitsap met Amuse

Spaanse Wijn Wit, Rood of rosé – Bodega (Nurietta, DO Navarra)
Maes Pils, Hapkin, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin
Waters, Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, Ice Tea
1 Koffie of Thee bij het Dessert

De drankenformule bij “Diner of Buffet” omvat 1 glas aperitief of fruitsap per persoon met Amuse. Er kan steeds
bijgeschinken worden per fles aan gangbare prijzen.

Bij aanvang van het diner of het buffet starten de verdere dranken voorzien in de formule. Deze formule loopt tot en
met de koffie of thee bij het dessert.

Alle consumpties die na het dessert genuttigd worden, worden verrekend aan de gangbare prijzen.
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Receptie, Diner, Buffet en Avondfeest – 8 uur - €46 p.p.
Deze formule is voor de combinatie van ontvangst receptie, avonddiner of buffet gevolgd door het avondfeest.
Deze formule neemt een aanvang met een eventuele receptie met Methode Champenoise en fruitsap voor het diner of
buffet (1 à 1,5 uur).

In deze formule zijn standaard inbegrepen: nootjes, chips en olijven.
Gevolgd door het avondfeest waarbij u en uw gasten vrij en onbeperkt huiswijnen, diverse bieren (Maes Pils, Hapkin,
Grimbergen Blond en Grimbergen Bruin), frisdranken (Cola, cola Zero, Fanta, Sprite en Ice Tea), waters (bruisend en
plat) en warme dranken kunnen verbruiken.

U kan bij deze formule zelf het begin- en einduur bepalen. Na verloop van het einduur zullen alle verdere consumpties
aan de gangbare prijzen verrekend worden.

Uiteraard kan u steeds bij ons terecht voor eventuele afwijkende drankenformules die beter beantwoorden aan uw
verwachtingen of wensen. De drankenformules dien om organisatorische redenen per volledige tafel genomen te worden.
De consumpties van de kinderen worden standaard verrekend aan de gangbare prijzen.
U kan werken met een DJ via Zuid-West, die zelf over een installatie en verlichting beschikken, of u kan werken met
een DJ naar eigen keuze.
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Brunch
Zondagsbrunch van 11 tot 15 uur - €43 p.p.
Ontbijtbuffet
Diverse eiergerechten zoals roerei en spiegelei, chipolata’s, spek, divers beleg, zoet beleg, pistolets, sandwiches,
croissants, koffiekoeken, …

Koffie, Thee, chocolademelk of diverse Fruitsappen
Koud buffet
Zalm Belle-Vue, Assortiment van gerookte Vis, Gevulde Eitjes, Carpaccio van Rundsvlees, Gandaham met
Meloenparels, Oesters, Diverse Groentjes, Pasta- en Aardappelsalade, Assortiment van Sausjes, …

Aperitief van het huis
Voor aanvang van het warm buffet kan u genieten van een heerlijk glas cava of een glas fruitsap. Bij brunchen op
reservatie kan het aperitief eventueel bij aanvang gegeven worden.

Warm Buffet
Soep
Hoofdgerecht met Vis, aangepaste Garnituur en een Aardappelgerecht
Hoofdgerecht met Vlees, aangepaste Garnituur en een Aardappelgerecht
Dessertenbuffet en Franse Kazen
Als afsluiter van onze Brunch kan u genieten van een gevarieerd aanbod aan zoete desserten en diverse soorten kazen
voor diegenen die het graag iets hartiger hebben.

Voor de kinderen die wensen deel te nemen aan onze Brunch worden de prijzen bepaald naargelang de leeftijd.
Ook bij de Brunch kan er indien gewenst geopteerd worden voor onze drankenformule aan €28 per persoon. Deze
dient steeds per volledige tafel genuttigd te worden.
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Barbecue – Vanaf 20 personen - € 43 p.p.
Op de Barbecue
Entrecote * Gemarineerde Kipsatés * Spare Ribs * Lamskoteletjes * Papillotte van Vis
Gamba’s * Chipolata Worstjes * Aardappel in de Schil

Salad Bar
Tomatensla * Komkommer * Fijne Boontjes * Griekse Sla * Witloofsla * Aardappelsla
Assortiment aan Brood
Diverse Sausjes

Voor de Kids
Hamburgers * Kipsatés * Worstjes
Prijzen

€21,5 voor kinderen van 7 tot 11 jaar
€ 15 voor kinderen van 3 tot 6 jaar
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