WELKOM IN BRASSERIE DE BOSRUST!!!

Feestbrochure 2019
Graag stellen wij u via deze feestbrochure al onze mogelijkheden voor.
In een oase van groen en rust maken wij van elke gelegenheid een uniek en
origineel succes.

Laat ons weten wat u graag wil en wat uw keuzes zijn, zodat we alles tot in de
puntjes kunnen plannen.

TOT BINNENKORT!

De Bosrust
De Bosrust
Kleine Horendonk 8, 2910 Essen
Klein Horendonk 8, 2910 Essen
Tel. +32 (0)3/677.01.24
Tel: +32 (0)3/677.01.24
mail: info@debosrust.be
Mail: info@debosrust.be
website: www.debosrust.be
Website: www.debosrust.be

ONTBIJTEN
ONTBIJTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden

In alle rust genieten van een heerlijk ontbijt in een groene oase. Het moet zo ongeveer de mooiste
manier zijn om de dag te beginnen. Gelegen in een prachtige omgeving is de Bosrust dan ook de
perfecte locatie om te genieten van een uitgebreid ontbijt. Het ontbijt omvat een brede waaier aan
klassiekers zoals heerlijk bruin brood, croissants, een eitje, fruitsap en tal van andere verwennerijen.
Bij een luxe ontbijt in onze zaak hoort natuurlijk ook lekkere gerookte zalm, cava en andere
lekkernijen.
Heerlijke ontbijtformules en een groene, rustgevende omgeving zijn natuurlijk al grote troeven. Toch
is een vriendelijke bediening met een knipoog en een glimlach onmisbaar om van uw ontbijt een
ware ervaring te maken. Dit weet het personeel als geen ander en daarom staan zij, elke ochtend
opnieuw, paraat om uw ontbijt tot een onvergetelijke ervaring te maken.

1. Algemeen
•
•

Genomen opties blijven 7 dagen geldig.
Voor de bespreking van uw feest is het aan te raden om een afspraak te maken met onze
zaalverantwoordelijke of patron.

2. Verdere afspraken
•
•

•

De opgave van de juiste aantallen zal dienen te geschieden uiterlijk 1 week voor uw feest.
Na deze datum kunnen tot uiterlijk de avond voor uw feest nog schommelingen in min of
meer van maximaal 10 % worden aangevraagd.
Indien er toch minder gasten zouden zijn dan opgegeven, zal steeds het geschatte totaal
volledig worden aangerekend.

3. De prijzen
Ontbijt : enkel op zaterdag, zon- en feestdagen van 10u tot 11u en enkel op reservatie.

•

•

Standaard Ontbijt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koffie of thee
Fruitsap
Omelet natuur
Yoghurt / Granola
2 pistolets
Croissant
Confituur
Ham / Kaas
Boter
Koffiekoek

€16.80 p.p.

De vermelde prijzen in dit reservatiedocument zijn inclusief 12 of 21% BTW en telkens per
persoon.
Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 20 volwassenen en tot 31 december 2019, tenzij
anders vermeld.

4. Betalingsvoorwaarden
•

•
•

Binnen de acht dagen na de ondertekening van het definitieve contract wordt een voorschot
betaald van 10% van het totaal geschatte bedrag. Dit kan ter plaatse contant, met
kredietkaart of per overschrijving op rekening van Bvba, De Bosrust BE66 0689 3150 2343
met vermelding voorschot, uw naam en datum van het feest.
Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van dit voorschot.
Uiterlijk vijf weken voor uw feest is een bijkomend voorschot verschuldigd van 40 % op de
voorziene totale kostprijs, inclusief BTW.
Het resterende bedrag dient ter plaatse betaald te worden bij het afsluiten van het feest.
(VISA, MasterCard, cash)
Bvba, De Bosrust behoudt zich het recht de betalingsvoorwaarden te herzien, zo zij
negatieve handelsinformatie ontvangt.

5. Wanbetalingen
•

•

De niet stipte betaling brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van
1 % per maand of begonnen maand vertraging in de betaling.
Bij niet betaling binnen de acht dagen na verzending van een aangetekend schrijven - ook
indien dit aangetekend schrijven niet wordt afgehaald of wordt geweigerd - zal ten titel van
forfaitaire vergoeding voor bijkomende kosten en schade een bedrag aangerekend worden
van 10 % op het factuurbedrag.

6. Annulatie

De annulatiekosten worden forfaitair bepaald als volgt :
• Bij annulatie tot 7 dagen voor uw feest, belopen de annulatiekosten de reeds betaalde
voorschotten. Deze voorschotten zijn bijgevolg niet terugbetaalbaar.
• Bij annulatie tijdens de laatste 7 dagen voor uw feest, belopen de annulatiekosten 80 % van
de totaal voorziene prijs van uw feest.

Luxe Ontbijt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koffie of thee
Glaasje Cava
Fruitsap
Yoghurt / Granola
2 pistolets
Croissant
Ham/Kaas/Préparé/Smeerkaas
Roerei / Zachtgekookt ei
Gerookte zalm
Confituur
Boter
Koffiekoek

Kinderontbijt
•
•
•
•
•

€19.00 p.p.

€7.50 p.p.

Drankje naar keuze
Pistolet
Croissant
Confituur/Choco/Honing/Smeerkaas
Zacht gekookt eitje

Ontbijten kunnen na overeenkomst aangepast worden aan allergieën of intoleranties.

RECEPTIES
Recepties

De Bosrust

Wij bieden u een prachtige zaal/veranda en een uitnodigend buitenterras, kortom: de ideale locatie
voor uw recepties vanaf 30 volwassenen!

Kleine Horendonk
2910 Essen

Twee uur lang verwennen wij u en uw gasten met een assortiment koude en warme hapjes.
U krijgt altijd al een chipje en groenteschotel bij aankomst op tafel.

Tel. 03/677.01.24
E-mail: info@debosrust.be
www.debosrust.be

Openingsuren: Gelieve onze website te raadplegen.

U heeft de keuze uit de volgende formules:

Receptie 1

€ 24.00 p.p.

Gedurende twee uur serveren we u en uw gasten volgende dranken :
• Cava
• Vruchtensap en frisdranken
Gecombineerd met 4 hapjes uit onderstaand assortiment :
• Mini soepje
• Worstenbroodje
• Tempura van scampi
• Warme nacho cheddar
• Tartaar van zalm met bieslook
• Tomaat mozzarella (spiesje)
• Serranoham met meloen

Receptie 2

€ 34.00 p.p.

Gedurende twee uur serveren we u en uw gasten volgende dranken :
• Cava
• Vruchtensap en frisdranken
• Bieren tap en witte en rode huiswijn
Gecombineerd met 4 hapjes uit onderstaand assortiment :
• Gestoomde Dim Sum
• Huisgemaakte kibbeling met tartaar
• Tartaar van tonijn met dille
• Tomaat Feta (spiesje)
• Carpaccio van rund

Grote omheinde en veilige speeltuin
SPEELTUIN GRATIS TOEGANG
Prachtig aangelegde minigolf
Zeer kindvriendelijk personeel

Democratische prijzen
Minimum 10 kindjes per feestje

Vooraf reserveren is noodzakelijk!
BBQ

DRANKFORMULES

BARBECUES
De zalige zomeravonden zetten we in met een spetterende barbecue voor u en uw gasten vanaf
minstens 20 volwassenen! Bent u er klaar voor…?

Tuin BBQ
•
•
•
•

Drankformules
Niet alleen kan u tijdens uw feesten lekker smullen, ook voor drankjes zorgen wij voor een
fantastisch festijn: geen zorgen over wie wat wil drinken, maar gewoon ongestoord genieten…

Gemarineerde Thaise Kippensaté
Barbecueworst
Hamburger
Gemarineerde Ribben

Rijkelijk assortiment van gezonde groentjes en gemengde salades.
Aardappelsalade en pastasalade met overheerlijke sausjes.
Diverse broodsoorten en boter.

BBQ Royal
All-in drankformule

€ 6.60 p.p.p.u.

Geen avondfeest, maar een geslaagde happening waarbij u de heerlijke dranken zorgeloos wil laten
vloeien…? Ook hiervoor hebben we de geschikte formule!
Voor € 16.80
• Glaasje Cava, Kirr of sinaasappelsap
• Plat en bruiswater
• 1 glas witte, 1glas rode of rosé huiswijn per persoon
• Koffie en thee

à la Carte
Natuurlijk kan u ook opteren voor de formule “à la carte”, waarbij u elk drankje door ons laat
opschrijven en u achteraf betaald aan het tarief van de prijslijst. Hierbij kunnen u en uw gasten
feesten zonder grenzen.

U kan steeds met al uw vragen terecht bij een verantwoordelijke of via onze mail info@debosrust.be

€ 32.00 p.p.

•
•
•
•

€ 42.00 p.p.

Merguez
Scampi-brochette
Gemarineerde steak
Zalmfilet

Rijkelijk assortiment van gezonde groentjes en salade
Aardappelsalade en pastasalade
Diverse broodsoorten en boter
Gepofte aardappel met zure room of boter
3 warme- en koude sauzen

Kind BBQ tot 12 jaar
•
•

€ 15.00 p.p.

Worst
Kipsate

Rijkelijk assortiment van gezonde groentjes en gemengde salades
Aardappelsalade met overheerlijke sausjes + pastasalade
Diverse broodsoorten en boter
Voor vegetarische gerechten, vraag meer info.

Kinderen tot 12 jaar betalen slechts 50% van de geselecteerde BBQformule.
U kan ook een ijsje of ijstaart bestellen aan €6.00 p.p. om na uw overheerlijke BBQ lekker te genieten
van een frisse afsluiter.
Voor afwijkingen of aanpassingen kan u ons altijd mailen of bellen (wij staan open voor ideeën).
Wij kunnen ook een Walking Dinner voorzien of een buffet.

Brunch-formules

talen slechts 50% van de geselecteerde brunchformule.

BRUNCH-FORMULES

SUGGESTIEMENU’S
U kan zelf 1 samenstellen uit de vaste kaart, wij maken een gepaste offerte voor u.
Graag altijd de keuze door te geven een aantal dagen voor het feest.
Hieronder enkele voorbeelden:

Menu 1
Ook voor uw brunch (buffet stijl) vanaf 15 volwassenen hebben we heel wat in petto: twee all-in
formules, de Bosbrunch en de Bosrust brunch, die u kan plannen tussen 10u30 en 13u30. Gedurende
de twee door u uitgekozen uren, kan u naar hartenlust smullen van de volgende heerlijkheden :
Ook voor uw brunch (buffet stijl) vanaf 20 volwassenen hebben we heel wat in petto: twee all-in

Bosbrunch
formules, de Bosbrunch en de Bosrust brunch, die u kan plannen tussen 10u30 en 13u30.€25.00
Gedurende
de twee door u uitgekozen uren, kan u naar hartenlust smullen van de volgende heerlijkheden :
• Dagverse soep
• Assortiment van koffiekoeken
Bosbrunch
€ 26.00
• Botercroissant
• Pistolets (wit, grof, tijgertjes,...)
soep : jonge kaas, beenham en salami
•• 3Dagverse
soorten beleg
Broodof
enthee
pistolets
•• Koffie
Koffiekoeken
•• Water
plat en bruis
Botercroissant
•• Gerookte
vissoorten met ui en citroen
Pistoletsgerookt
(wit, grof,
,...)en roereieren
•• Heerlijk
spek
• Charcuterie
• Koffie of thee zijn inbegrepen
• Water plat en bruis, tijdens eten inbegrepen
• Gerookte vissoorten met ui en citroen
Bosrustbrunch
€35.00
• Carpaccio van rundsfilet met rucola en parmezan
Bovenop
al het lekkers
van de
Bosbrunch
verwennen
we u nog met:
• Carpaccio
van zalm
met
zachte wasabi
dressing
•• Aperitief
Cava
Gebak van
de dag
• Witte- en rode huiswijn
• 2 extra soorten beleg (waarbij u de keuze heeft uit vleessalade, kip curry, preparé,
tonijnsalade, …)
• Yoghurt
Supplementen
• Assortiment desserten
•
Suppl.
•
••
••
••
•

1 glas Cava bij aankomst en witte- en rode wijn tijdens eten, all-in tijdens de 2 uur € 12.00 p.p
Assortimenten desserten
€ 5.00
Tongrolletjes
met
wittewijnsaus
en tuinkruiden
€2.00
Assortiment sla
/ tomaat
/ vinaigrette
€ 2.00
Parmaham
met meloen
€2.00
Varkenswangetjes
met kroketjes
€ 2.00
Waterzooi
vis
€2.00
Penne metvan
zeevruchten
€ 2.00
Rijkelijk gevulde Pasta salade
€ 2.00

Kinderen
Kinderen tot
tot 12
12 jaar
jaar betalen
betalen slechts
slechts 50%
50% van
van de
de geselecteerde
geselecteerde brunchformule.
brunchformule.

€ 32.00

Carpaccio van rundsfilet met parmezaan en rucola
***
Gebakken Zalm met vergeten groenten en puree
of
Steak Robespierre met Italiaanse aardappeltjes en sla
***
Klassieke Dame Blanche

Menu 2

€ 38.00

Tartaar van Zalm met Granny Smith en limoen
***
Gebakken Zeebaars met artichok / kappers pestopuree
of
Filet Pur met Choron-saus en warme groenten
***
Trio van chocolade

Menu 3

€ 36.00

Vitello Tonnato (koud kalfsgebraad / tonijn tapenade)
***
Tajine van kip met ratatouille en aardappeltjes
of
Duo van gegrilde vis met geplette aardappel
***
Panna Cotta met rode vruchten

Menu 4
Verse vissoep met een toast van rouille en kaas
***
Gegrilde steak met saus naar keuzen en kruidensla
of
Varkenswangen in bruin bier met kroketjes
***
Chocomousse

€ 28.00

