Hotel Stiemerheide
‘Your moments, our framework, perfect memories’

Engelse cottage stijl - Oase van rust - Gastronomie - Airco - Moderne kamers - Sauna & sanarium - Prachtig
binnenzwembad - Golfwagentje - Ceremonie - Bloemen - Decoratie - Flexibel - Gratis parking - Exclusiviteit Beleving - Bruidssuite - Sterrenrestaurant - Relaxen - Onvergetelijk – Romantisch

‘She said yes !’
Geachte heer en mevrouw,

Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en de volgende stap in jullie leven.
Graag maken wij deel uit van deze mooie dag !
Om jullie alvast een voorsmaakje te geven, vinden jullie hier enkele van onze mogelijkheden.
Natuurlijk kan alles geheel naar wens en budget worden aangepast. Wij nodigen jullie daarom graag uit
voor een rondleiding en een gesprek.
Onze prijzen zijn steeds inclusief zaalhuur, bediening, bloemendecoratie en BTW.
We kijken er alvast naar uit om u te verwelkomen en hopen van harte uw huwelijksfeest tot in detail te
mogen verzorgen.

Bo Minten en Raquel Voorjans
Sales Department
bo.minten@stiemerheide.be en raquel.voorjans@stiemerheide.be
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Lunch
Voor of aansluitend aan de ceremonie, kunnen wij u en uw naaste familie verwelkomen in onze prachtige
Wintertuin of bij mooi weer op ons zonnig terras. Om te toasten op het huwelijk serveren wij volgende
sprankelende aperitief :
Méthode Traditionelle, A. Delorme,
Blanc de Blancs, Brut
Bio-appelsap

Aansluitend stellen wij voor u een buffet op met luxe belegde broodjes, een heerlijke Bisque de Homard en
een klein dessertbuffetje.

Buffet:
Luxe belegde broodjes met:
Brie de Meaux
Gerookte Schotse zalm
Krabsalade & Smoss
Bisque de Homard
(kreeftensoep met stukken kreeft)
Javanais gebak en monchoutaart
Mokka en thee

Prijzen vanaf € 29,50 per persoon
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Ceremonie
Onze prachtige, private terrassen met zicht op het golfterrein dienen als feeëriek kader voor jullie
ceremonie.
Bij slecht weer kan de ceremonie plaatsvinden in één van onze mooie binnenruimtes.
Wij zorgen eventueel voor stoelen met stoelhoezen, een loper, bloemenboog, altaar, muziekinstallatie en
microfoon.

Prijzen





Zaalhuur ‘binnen’: € 300,00
Zaalhuur ‘buiten’: € 450,00
Inrichting : € 3,00 per persoon (stoelhoezen, bloemdecoratie, sfeerverlichting, technische
apparatuur, …. )
Bijkomende decoratie (bv. loper, bloemenboog, … ): prijzen nader te bepalen
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Receptie
Indien u een middagreceptie wenst, serveren wij gedurende twee uur à volonté heerlijke amuses:
Méthode Traditionelle, A. Delorme, Blanc de Blancs, Brut
Witte en rode wijn
Pils
Bio-appelsap
Mineraalwaters
met daarbij volgende hapjes:
Panna cotta van mozzarella
met confituur van tomaat
Penne met tomaat en ricotta
Gegratineerde grotchampignons
met pesto
Ceviche van makreel
met brunoise van gemarineerde groenten
Tartaar van Schotse zalm
met wasabi en komkommer
Gegrilde tonijn
met paprikamayonaise
Risottokroketje
Luchtige mousse van ganzenlever
met gekarameliseerde noten
Bisque de homard
Prijzen vanaf € 32,00 per persoon
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Diner
Verkiest u een menu aan tafel (max. 200 gasten), dan geven wij u bijvoorbeeld volgende suggestie:
Gastronomisch 4-gangenmenu
Vitello tonato
met medaillons van kreeft
Kabeljauw
met zeekraal, tomatenfondue
en olijfolie
Chateaubriand
Bordelaise
Pain perdu
met ananas en gezouten karamel
Prijzen:
3-gangen diner vanaf € 76,00 per persoon inclusief aperitief, wijnen, pils, fris en mokka gedurende 6,5
uur.
4-gangen diner vanaf € 87,00 per persoon inclusief aperitief, wijnen, pils, fris en mokka gedurende 6,5
uur.
Supplement grandioos dessertbuffet: 10 euro per persoon.
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Verkiest u een buffet (max. 180 gasten), dan geven wij u de keuze tussen een informeel en een traditioneel
buffet:
Informeel buffet
Wij serveren volgende gerechtjes:
Gravadlax van Schotse zalm met dille en komkommer
Risotto met tomaat en scampi
Bisque de homard
met peterselieschuim
Rundertartaar met avruga
Kroketje “Serranoham”
Aansluitend stellen wij volgende buffetten op:
Warm buffet
Schartong
met eierplant, paprika en fregola
Paupiette van kwartel met
kikkererwten, jonge wortel en ras el hanout
Runderpicanha
met geroosterde groenten en quinoa
Lamscurry
met gebakken rijst
Dessertbuffet
Bruidstaart
(met crème au beurre of slagroom)
(suppl. € 6,50)
Ganachetaart
Cheesecake met citroen
Bittere chocolade met gemarineerde ananas
en gezouten karamel
Pavlova
Tiramisu
Mokka
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Traditioneel buffet
Koud buffet
Gravadlax van Schotse zalm
met asperges en bieslookroom
Rillette van makreel met aardappelsalade
en gepekelde mosterdzaadjes
Gerookte filets van makreel
met radijsjes en crème van mierikswortel
Gemarineerde scampi’s
met sinaasappel en gember
Sushi van tonijn
met zijn marinades
Gevuld eitje afgewerkt met grijze garnalen
Carpaccio van ossenhaas
met pesto en rucola
Vitello Tonato
Kruidenham met grove mosterd en pickles
Terrine van parelhoen
met marmelade van sinaasappel
Serranoham en coppa di Parma
met gekonfijte tomaatjes
Warm buffet
Filet van dorade “Royal”
met aubergine, courgette en gekonfijte paprika
Suprême van hoevekip met prei, jonge wortel, knolselder
en saus van riesling
met aangepaste aardappel- en groentegarnituren
Dessertbuffet
Chocoladetaart
met bosvruchten
Chocolademousse
Crème brûlée
Riz condé met gekonfijte abrikozen
en specerijen
Crème Anglaise
met bosvruchten en Engelse meringui
Gemarineerde ananas
met karamel en gezouten boter
Tiramisu
Flensjes Mikado & Suzette
Roomijs in diverse smaken
Mokka
Prijzen vanaf € 70,00 per persoon inclusief aperitief, wijnen, pils, fris en mokka gedurende 6,5 uur.
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Dansfeest
Omstreeks bv. 21u30 ontvangen we uw extra genodigden en serveren volgend aperitief:
Méthode Traditionelle, A. Delorme,
Blanc de Blancs, BrutBio-appelsap
met verfijnde hapjes

Vervolgens genieten jullie samen van een heerlijk dessertbuffet.

Prijzen vanaf € 58,00 per persoon inclusief aperitief, wijnen, pils, fris en mokka gedurende 4,5 uur.
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‘To love, laughter and happily ever after’








Bruidssuite inclusief Champagne-ontbijt door ons aangeboden (vanaf 100 personen op het avondfeest).
Speciale tarieven voor kamer met ontbijt voor jullie gasten.
Persoonlijke begeleiding en exclusiviteit.
Wij zorgen voor aangepaste bloemendecoratie.
Mogelijkheid tot gebruik van een golfwagentje voor het maken van prachtige foto’s.
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