
Kies je voor de leefkamer als feestlocatie, dan hoef je alleen… 
te genieten van jouw feest. Want de leefkamer maakt er een all-in feestje van:
van drankjes tot hapjes, van klaarzetten tot opruimen, van koken tot bedienen, 
van afwassen tot opkuis. Kortom we zorgen voor jouw feest van a tot z.

Voor feestjes van 10 tot max. 50 personen.

In de leefkamer zetten we voor je klaar:
.  een aantal statafels, om makkelijk met iedereen eens een ‘klapke’ te doen
.  een gezellig zithoekje, om de benen toch af en toe een break te geven
.  de drinkba(a)r, een (self-service) bar gevuld met drankjes waarvan je gasten 
   nemen waar ze zin in hebben. We vullen de bar tijdens het feest steeds aan, zodat er 
   geen dorst geleden wordt. Je betaalt nadien gewoon hetgeen wat er gedronken is. 

Tijdens je feest zorgen we met plezier voor een hapje bij de borrel en de babbel. Gaande
van een knabbeltje tot een maagvullend hapjesprogramma. Uiteraard huisbereid en op
het ritme van de seizoenen. Op de prijslijst 'drankjes & hapjes' (p3) vind je alvast een
greep uit de mogelijkheden. 

Ook het afruimen, afwassen, opruimen en het kuiswerk na afloop nemen we op ons. 

In de leefkamer houden we van feest. Samen vieren, samen beleven.
Met een drankje en hapje daarbij. Gewoon lekker gezellig.

in de leefkamerfeest

zorgt voor jouw feestde leefkamer

1.  lekker gezellig
feestformules

(receptiefeest staand)

2.  extra gezellig (eetfeest zittend met buffetje)
Voor feestjes van 10 tot ongeveer 22 personen.

In de leefkamer zetten we voor je klaar:
.  één of twee statafels om te aperitieven (indien gewenst)
.  één lange of meerdere gedekte feesttafel(s) met stoelen, om op je gemak te eten
.  een buffet met bvb. sharing dishes, een quichebuffet, brunchgerechten...
.  de drinkba(a)r, een (self-service) bar gevuld met drankjes waarvan je gasten 
   nemen waar ze zin in hebben. We vullen de bar tijdens het feest steeds aan, zodat er 
   geen dorst geleden wordt. Je betaalt nadien gewoon hetgeen wat er gedronken is.
.  indien je liever de drinkba(a)r niet gebruikt, is gewone barbediening ook mogelijk.



3.  nog meer gezelligheid
Voor feestjes van 10 tot ongeveer 22 personen.

We toveren de leefkamer om tot jouw privé-restaurant. Een mooi gedekte tafel
met blinkend bestek en glimmende glazen staat op jou en je gasten te wachten. 

Jullie nemen plaats en wij zorgen voor de rest. We bedienen jullie op jullie wenken
aan tafel: van apéro tot de koffie na het dessert. We stillen jullie honger met een
seizoensgebonden driegangenmenu (of meer). 

Homemade, in ‘t seizoen en lokaal waar mogelijk.

Ook het afruimen, afwassen, opruimen en het kuiswerk na afloop nemen
we op ons.

(feest à la carte, zittend met tafelbediening)

Tijdens je feest zorgen we dus voor frisse drankjes en lekker eten. Verschilende formules
zijn mogelijk, van een brunchbuffet tot warme en koude sharing dishes. Denk hierbij aan
salades, pasta’s, ovenschotels enz. Op de prijslijst op pagina 5 vind je alvast enkele
voorbeelden. Wens je iets anders? Dat kan zeker. We bespreken het samen. 

Ook het afruimen, afwassen, opruimen en het kuiswerk na afloop nemen we op ons.

all - in feestlocatie
Opdat je zelf ten volle zou kunnen genieten van je feest, maken we er een all-in feest van.
Dit betekent dat de huurprijs volgende service steeds omvat:

.  privé afhuring van de leefkamer (enkel mogelijk op zaterdag, zondag of feestdagen)

.  klaarzetten zaal & meubels

.  kok Wendy plus extra personeel ter beschikking gedurende je feest

.  het vooraf plannen en bespreken van het feest, afgestemd op je wensen

.  het bedenken & bereiden van de gewenste hapjes of gerechten (geen cateraar nodig) 

.  aanvulling en bediening tijdens je feest

.  afruimen, afwassen, opruimen & de algemene opkuis nadien

de vermelde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van eventuele prijsstijgingen

huurprijs
Onderstaande huurprijzen zijn inclusief bovenstaande all-in service en inclusief 21% btw.
De prijzen voor drankjes, hapjes en gerechten berekenen we afzonderlijk (zie
mogelijkheden pag. 3 t.e.m. 5).

.  eerste 3 uur*: 180,00 euro incl. 21% btw (= 148,76 euro excl. btw)

.  elk bijkomend uur: +45,00 incl. 21% btw (=37,19 euro excl. btw)

   * minimum huurduur = 3 uur 



Hieronder vind je de standaard beschikbare dranken in de leefkamer. Wens je
toch nog een ander drankje? Vraag even naar de mogelijkheden.  

Tijdens feesten krijg je een korting van 20% op de geldende kaartprijs (reeds
verrekend hieronder).
. 

Voor de formule 'lekker gezellig - receptie' installeren we steeds de drinkba(a)r,
een (self-service) bar gevuld met drankjes waarvan je gasten nemen waar ze zin
in hebben. Bij de andere fromules bekijken we samen of je de drinkba(a)r wenst
of standaard barservice.

witte of rode huiswijn Villa Carumè (Sicilië - bio) per fles (750ml)
rosé huiswijn Chispas (Spanje) per fles (750ml)
cava Pont de Ferro, brut per fles (750ml)

tap mocktail Marie (appelsap - gemberextract - vlierbes - tonic) per tap (3l - ong. 15 glazen)
tap huisbereide ijsthee met citroen per tap (3l  - ong. 15 glazen)
tap vruchtenwater framboos & limoen of komkommer & munt per tap (3l - ong. 15 glazen)

sap van Roes: appel of appelkers per fles (1l)
limonades van Ritchie (lemon, lemon/ginger, orange, grapefruit) per flesje (27,5cl)
cola of cola zero van Ritchie per flesje (27,5cl)
tonic Nordic Mist per flesje (20cl)

water plat/bruis Ordal per fles (1l)
water plat/bruis Ordal per flesje (20cl)

pils Cristal per flesje (25cl)
abdijbier Corsendonk blond/bruin per flesje (33cl)
speciaalbier Schuppenboer of Koekedam van brouwerij Het Nest per flesje (33cl)

koffie (Italiaanse artisanale koffie van de espressomachine) per kop
thee (assortiment Samova - bio) per kop
speciale koffies

19,20
19,20
25,60

 

70,00
35,00
25,00

 

12,00
2,80
2,80
2,50

 

4,80
1,80

 

2,00
3,20
4,00

 

2,25
2,80

op aanvraag

prijs in € incl. btw

prijzen eten & drinken

de vermelde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van eventuele prijsstijgingen

1.  drankjes en de drinkba(a)r



MAAGVULLEND HAPJESPROGRAMMA bij feestformule 'lekker gezellig'
trio van tafelhapjes + focacciabrood + gravad lax + seizoenssoepje 
+ kipspiesje met salsa verde + scampi in kokoscurry + trio van mini-dessertjes
of veggie versie (gravad lax, kipspiesje en scampi worden in samenspraak aangepast)

TAFELHAPJES
trio van tafelhapjes (crackers met homemade hummus, dipgroentjes met sausjes en
gemarineerde olijfjes) 
nacho’s met huisbereide tomatensalsa 
variëteit van wraphapjes volgens ‘t seizoen 
borrelbord charcuterie- en/of kaas 
focacciabrood met olijfolie 

HAPJES aan de gasten gepresenteerd
huisgemarineerde gravad lax 
bruschetta seizoensgroenten (veggie)
bruschetta makreel
bruschetta Italiaanse ham
tomaat mozzarella (enkel in 't seizoen - veggie) 
crème van geitenkaas met tartaar van rode biet & dille (veggie)
parelcouscouslaatje van 't seizoen (veggie) 
tataki van rund 
mini marktsoepje  (veggie)
mini krok (Corsendonk-kaas met of zonder ham) 
mini krok camembert & gekarameliseerde appel (veggie) 
kipspiesje met salsa verde 
scampi met kokoscurry 
frittata van ‘t seizoen (bvb. courgette en pecorino - veggie) 
falafel-balletje met yoghurtdip
albondiga (kruidig gehaktballetje met pittige tomatensaus)

Wens je een ander hapje op je feest? 
Dat kan, we bespreken samen wat je wenst en de prijs ervan.

prijzen eten & drinken

de vermelde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van eventuele prijsstijgingen

2.  hapjes
De hapjes en desserts hieronder opgelijst zijn bestelbaar bij al de feestformules. Voor de
feestformule 'lekker gezellig' stellen we je hier ook een 'maagvullend hapjesprogramma'
voor. Uiteraard kan je ook gewoon zelf kiezen wat je je gasten het liefst aanbiedt.
Afhankelijk van het seizoen en de inspiratie van kok Wendy wordt het aanbod aangepast.

32,00
 

29,00
 

 
 

5,00
2,50
3,50
7,00
2,50

prijs per persoon
in € incl. btw

5,00
3,00
3,50
3,50
2,50
3,00
3,00
5,00
2,50
2,50
3,00
3,50
4,50
3,00
2,50
3,00

De keuze van hapjes, gerechten, desserts... geldt steedsvoor heel het gezelschap. Voor
kinderen jonger dan 12 jaar hanteren we een aangepaste prijs, informeer er even naar. 



23,00
prijs per persoon in € incl. btw

+ 8,00

15,00

de vermelde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van eventuele prijsstijgingen

DESSERT 
trio van mini-dessertjes (mascarponecitroendessertje, mini-brownie & mini appelcrumble)
chocomousse Belgische chocolade (mini-glaasje/volledige dessertportie) 
panna cotta vanille (mini-glaasje/volledige dessertportie) 
panna cotta amaretto met karamel (mini-glaasje/volledige dessertportie) 
mascarponecitroendessertje (mini-glaasje/volledige dessertportie) 
huisgemaakte tiramisu (mini-glaasje/volledige dessertportie) 
brownie (mini-stuk/volledige dessertportie) 
ricottataart (mini-stuk/volledige dessertportie) 
appelcrumble haver & rozijnen (mini-stuk/volledige dessertportie) 
appelcupcake met kaneelroomtopping
assortiment van taarten en gebak als dessert

8,00
3,50/5,50
3,50/5,50
3,50/5,50
3,00/5,00
3,50/5,50
3,00/5,00
3,00/5,00
3,00/5,00

4,50
prijs op maat

3.  mogelijke buffetjes bij feestformule 'extra gezellig'
Hieronder ontdek je enkele voorbeelden van buffetjes. Alle gerechten en de samenstelling
van het buffet zijn aanpasbaar aan je wensen. Wil je voor het buffet ook een hapje
aanbieden? Of erna nog een extra dessert? Dat kan zeker.

+ 5,50

33,00

5,50

LUNCHBUFFET BASIS
 huisbereide seizoenssoep
 couscoussalade met feta of pastasalade met mozzarella
 gemengde marktsalade met yoghurtdressing met tuinkruiden
 quiche van het moment (bvb. quiche met zalm & witloof, quiche lorraine...)
 variëteit van kazen, ham & hummus
 huisgebakken focaccia met olijfolie
 assortiment van brood met boter
 + bvb. trio mini-dessertjes als dessert

QUICHEBUFFET BASIS
 we voorzien min. 3 verschillende quiches, in samenspraak volgens jouw wens
    bvb. quiche met zalm & witloof, quiche lorraine, quiche met kastanjechampignons &  
    camembert, quiche met bloemkool & feta, quiche met kip & broccoli...
 inclusief gemengde marktsalade met yoghurtdressing met tuinkruiden
+ bvb. huisgemaakte tiramisu als dessert

WARM & KOUD SHARING BUFFET
 huisbereide seizoenssoep
 gemengde marktsalade met yoghurtdressing met tuinkruiden
 kruidige parelcouscoussalade met huisgemarineerde gravad lax (zalm)
 lasagne ricotta e spinaci met tomatensaus en Parmezan
 tagliata van rund (dun versneden entrecote) met aardappeltjes uit de oven
 gegrilde seizoensgroenten
 huisgebakken focaccia met olijfolie
 + bvb. panna cotta met Amaretto en karamel als dessert

Wens je andere gerechten? Of een vegetarische versie.
Dat kan, we bespreken samen wat je wenst en de prijs ervan.



Zit je nog met vragen, wil je eens een kijkje komen nemen of wil je checken of de
leefkamer nog beschikbaar is op jouw feestdatum? Neem dan even contact op
met kok en gastvrouw Wendy via onderstaande contactgegevens.

.  tel & WhatsApp: 0473 93 44 42

.  mail: hallo@deleefkamer.be of deleefkamer@gmail.com

.  www.deleefkamer.be

Of je nu kiest voor drie of meer gangen, we stellen de menu samen op basis van
jouw wensen. De gerechten serveren we aan de gasten aan tafel, net zoals in je
eigen privé-restaurant. Hieronder lees je enkele voorbeelden van gerechten. Voor
deze formule maken we steeds een offerte op maat. 

  Voorgerechten: carpaccio van zomertomaat met buffelburrata, Turnhoutse asperges met confit 
  van tomaat en kabeljauwhaas, Caesar-salade met jong haantje, bladerdeegje met rode biet &
  geitenkaas...
  Hoofdgerechten: parelhoensuprême met Madeira-jus, stoverij van varkenswangetjes in 
  trappistenbier, risotto met wildchampignons & truffel...
  Desserts: kaastaart met blauwe bes in een glas, luchtig rabarbergebak met vanilleroom, 
  gekonfijte rabarber met aardbeisoep...

de vermelde prijzen zijn inclusief btw en onder voorbehoud van eventuele prijsstijgingen

4.  menu's bij feestformule 'nog meer gezelligheid'

5.  vragen, reservatie of  beschikbaarheid checken


