RESERVING FORMULIER
datum

aankomst tijd

aantal gasten

algemene voorwaarden
• Een reservatie is geldig wanneer deze formulier bevestigd wordt
per e-mail naar info@quartier-leopold.be
• De prijzen worden vermeld inclusief btw en diensten (12% op
voeding en 21% op dranken).

naam van de reservering

(de

naam waaronder de boeking is opgenomen )

• De tarieven zijn van toepassing voor groepen van 15 tot
100 personen.
• De keuze van menu en gerechten moet meegedeeld worden
bij de reservatie ten laatste 2 kalenderdagen voor het banket.
Als we niet de gerechten van tevoren hebben ontvangen, zullen
we een standaard keuze voor elk half voorgerecht, hoofdgerecht
en dessert te maken.

contactpersoon

email

mobiele telefoon

vaste telefoon

• Het gekozen menu moet identiek zijn voor alle gasten, behalve
in geval van allergieën of voedingsmiddelen die verboden zijn
door bepaalde religies.
• Elke bestelling van producten die niet inbegrepen zijn in het menu
zal u aangerekend worden aan de prijs in onze restaurant.

factuurgegevens

• Het aantal gasten moet ten laatste 48 uur voor het banket
meegedeeld worden : dit aantal wordt gebruikt als basis om de
eindfactuur op te stellen.

Bedrijf
Contact

• Indien het aantal werkelijk aanwezige personen lager ligt dan
het aantal personen waarvoor gereserveerd werd, zullen de
kosten 50% bedragen van het verschil tussen het bevestigde
aantal en het aantal dat werkelijk geserveerd werd, op basis van
het afgesproken menu.

Referentie
Adres
Postcode
Stad

• U kunt een vooruitbetaling van het bedrag van uw reservering
op onze ING rekening BE02 3630 2591 8440.

Btw-nummer

• We accepteren contant betalingen, creditcards (Visa, Mastercard)
of Maestro.

menu

Menu keuze

• Elke annulering die minder dan 24 uur voor de aankomst van de
groep wordt gemeld, zal integraal worden aangerekend.

Voorgerecht
keuze

• Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging
van persoonlijke bezittingen van de klanten.

Hoofdgerecht
keuze

• Gratis Wi-fi.
handtekening voor akkoord

Nagerech keuze

naam en functie

Dranken menu
keuze

datum
opmerkingen
betaalwijze

0 Creditcard

0 Contant betalen

0 Vooruitbetaling

:

groepsmenu

express · 20€/pers

brouwerij · 35€/pers

VEGETARIERS

Geroosterde kip, archiduc saus
en Belgische frieten

Gerookte zalm, toast en gemengde salade

of

Geroosterde scampi salade, rucola en kalk

Rundvlees carpaccio met truffel olie, racket
en pesto

U kan kiezen tussen deze verschillende opties
voor het hoofdgerecht van vorige menu's
te vervangen :

—

—

Belgische chocolademousse

Gegrilde stuk zalm met béarnaise saus,
Belgische frieten en gemengde salade

of

Penne met groenten en pesto
of

Geroosterde scampi salade, rucola en kalk

of

Belgische klassiek · 30€/PERS
Kaasfondue met echte Parmezaanse en
Emmentalkaas, gefrituurde peterselie
en gemengde salade
of

Charolais runderfilet, Belgische frieten
en gemengde salade
—
Crème brûlée met bourbon vanilla
of

Belgische choloademousse

Koninginnenhapje zoals vroeger
en Belgische frieten
of

Stoof karbonaden met Corsendonk bier
en Belgische frieten
—

Formule Express · 5€/pers
1/2 minerale water
Koffie
—

Oostende garnalen kroket, gefrituurde peterselie
en gemengde salade
—

dranken menu

PRESTIGE · 40€/PERS
Duo of zalm (tartaar en gerookte), toast
en gemengde salade
of

Aangebraad foie gras, appel/peerchutney, toast
en rucola

Belgische tiramisu met speculaas

—

of

Teriyaki tonijn, vierge saus en gemengde salade

Belgische chocolademousse

of

Angusrund vlees steak, Belgische frieten
en gemengde salade
—
Echte Belgische chocolade fondant en vanila-ijs
of

Geflambeerd tarte Tatin met Calvados
en vanila-ijs

Formule 1 · 8€/pers
1/2 minerale water
1/4 fles huiswijn
Koffie
—
Formule 2 · 12€/pers
1/2 minerale water
1/2 fles huiswijn
Koffie

