WELKOM
IN BRASSERIE DE BOSRUST

Feestbrochure
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
Klein Horendonk 8 - 2910 Essen - Tel: +32 (0)3 677 01 24
U kan steeds met al uw vragen terecht bij een verantwoordelijke
of via onze mail: reservatie@debosrust.be
info@debosrust.be
www.debosrust.be
www.brasserieroyal.be
www.deheihoeve.be
www.monida.be

Wij switchen over van traditonele BBQ feesten naar de OFYR.
Wij kunnen alles aanpassen naar jullie smaak of wensen.
Hier een aantal voorstellen te starten met onze ontbijten.

ONTBIJTEN
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.
Ontbijt: enkel op zaterdag, zon- en feestdagen van 10.30u
en enkel op reservatie.

ONTBIJT DE BOSRUST 				

€ 20.00

Glaasje Water / 1 koffie of thee
Yoghurt granola
Assortiment mini pistolets
Mini croissant
Mini koffiekoek
Confituur / choco
Brie
Ham / kaas
Omelet Spek

LUXE ONTBIJT 					

€ 24.50

Glaasje Cava / fruitsap
1 Koffie of thee
Yoghurt vers fruit (rode vruchten)
Assortiment mini pistolets
Mini koffiekoekjes / mini croissant
Zoet beleg
Ham / Kaas
Gerookte zalm
Brie
Spek
Omelet natuur.

KINDERONTBIJT 					
Drankje naar keuze
Pistolet
Croissant
Confituur / choco / honing
Zacht gekookt eitje

€ 9.00

WALKING DINNER OF RECEPTIE 			

€ 42 all in

Mooi ingedekte staantafels in onze zijveranda
Te nemen vanaf 25 volwassenen
Hieronder een voorbeeld:
Assortiment kleine gerechtjes en hapjes
Hierbij schenken we bij aankomst glaasje Cava en fruitsap
Zetten we een assortiment groenten knabbels voor u klaar.
Bij het eten stellen wij voor om huiswijn, bier v.d tap en frisdrank
te nemen.
Alles inclusief tijdens het diner gedurende 3 uur
- gazpacho tomaat mini
- tartaar v gerookte zalm met appel
- mini mozzarella gepofte cherrytomaat
- mini worstenbroodje
- Cappucino van grijze garnalen
- Yakitori v kip met hoisin
- parmaham met meloen
- assortiment mini kroketjes (chorizo, jamon, gamba)
- Carpaccio van runds met truffeldressing
- Vitelle tonnato
Supplement dessert in mini glaasjes 			
1 koffie of thee
Mini chocomousse
Mini panna cotta rood fruit
Cheesecake
Mousse van limoncello

€ 12

ONZE NIEUWE OFYR
MENU’S
Zeer leuke show cooking.
Gezellige huislijke sfeer.
Vanaf minstens 25 volwassenen
steken wij voor u de OFYR aan.

BBQ KIDS 		

€ 15

- worst
- kipsate
n de salad bar
Ook mee aanschuiven aa

BBQ 1 						

€ 32

- Gemarineerde kippensaté
- Barbecue worst
- Hamburger
- Duroc gemarineerd koteletje
Super uitgebreide salad bar met veel lekkers
Sauzen, salades, brood…

BBQ TEX MEX 					
- Slow ribs met Mexicaanse lak en garnituur
- Merguez
- Gegrilde maiskolf
- Pulled pork
- Gamba à la plancha
Tex mex geinspireerde salad bar
Kolensla, bonensla, wraps,… sauzen
*Veganisten even te bespreken,
mogelijkheden genoeg om iets leuk aan te bieden.

€ 34

IJslammetjes of een ijstaart kan u altijd bestellen
om de avond af te sluiten.
Deze worden vers gemaakt in een van onze andere zaken.
(Monida - Heide-Kalmthout)

  
BISTRO • ROOMIJS • BAKKERIJ

BISTRO • ROOMIJS • BAKKER

Dessert van de vaste menu kaart kan ook.
•••••

Wij kunnen ook een ijskar voorzien

(zoalsKleur
op deM:
foto
hieronder)
cyaan
16% + magenta 42% + yellow 100% + z
aan € 5Achtergrond
p.p. - vanaf 25kleur
personen
bruin: cyaan 62% + magenta 58% +

2 verse bollen schepijs met een topping naar keuze.

SUGGESTIEMENU’S
(vanaf 8 pers)

Menu 1 						

€ 32
Scampi chef
of
Carpaccio rund met rucola en parmezan
•••
Zeebaars met pestopuree
of
Steak ‘Robespierre’ met balsamico en zongedroogde tomaatjes
•••
Klassieke Dame blanche

MENU 2 						

€ 34

Duo kaas / garnaalkroketje
of
Tartaar zalm met dille en appel
•••
Tongrolletjes met puree en kreeftensaus
of
Varkenswangetjes met tripel d’ Anvers
•••
Panna cotta met rode vruchten

MENU 3 						
Verse soep met brood
•••
Halve gebraden kip met sla en frietjes
•••
Chocomousse

€ 22.50

KINDERPARTY’S
PANNENKOEKEN PARTY
Pannenkoek met siroop of witte/bruine suiker
Frisdrankje naar keuze
Waterijsje

E 12 / kind

FRIET FEESTJE
Curryworst (frikandel) - frietjes, mayonaise / ketchup
Frisdrankje naar keuze
Waterijsje

E 13 / kind

HOTDOG PARTY
Hotdog met friet
Minigolf
Frisdrankje naar keuze
Waterijsje

Minimum 10 kindjes
per feestje

E 14 / kind

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

Vooraf reserveren is noodzakelijk !
Feestjes kunnen ook à la carte voor kleinere groepen.

ALGEMENE VOORWAARDEN
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
• De vermelde prijzen in dit reservatiedocument zijn inclusief 12 of 21% BTW en
telkens per persoon.
• Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 25 personen en tot 31 december 2024,
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.

Voor al uw feesten kan u ook in onze andere zaken terecht.

www.debosrust.be
www.brasserieroyal.be
www.deheihoeve.be
www.monida.be
www.bakkerijmonida+.be

