Algemeen :
Wij, Ilse, Dirk en het hele team danken jullie alvast voor de interesse in
onze feestzalen, en hopen van harte jullie feest te mogen verzorgen.
Hieronder volgen enkele algemene richtlijnen in verband met De Vrije Valk
Alle prijzen ( geldig in 2022) zijn inclusief BTW en bediening.
Aankleding zaal:
Voor de aankleding, het poetsen van de zaal, de normale standaard aankleding van
zaal en tafels (incl. tafelrokken en stoelhoezen, verse bloemen en kaarsjes bedraagt
de prijs € 3.50 pp. Indien je de all-in formule kiest vervalt deze bijdrage uiteraard
( wenst u gepersonaliseerde tafeldecoratie en/of grotere bloemstukken, dan kan dat,
uiteraard na overleg en de nodige meerprijs ) Uiteraard mag je, zonder extra kosten,
zelf voor extra decoratie zorgen zoals ballonnen enz.. Deze dienen dan de dag zelf
rond 10.00 u gebracht te worden. Wij zorgen voor elke groep, dat er een extra tafeltje
is, waarop eventuele geschenken of bedankjes, foto’s ed. die ook de dag zelf om 10.00
u of tijdens de receptie kunnen geplaatst worden.
Voorschot:
Het vastleggen van de feestzaal kan cash met een voorschot van € 200 of via
overschrijving op het rekeningnummer BE 83 0014 5829 9515 met vermelding van
naam en datum van het feest. Je reservatie is pas definitief na betaling van het
voorschot. Het terugstorten van het voorschot gebeurt niet, ook niet als het feest niet
mag/kan doorgaan omwille van overmacht.(COVID-19, ….) Het voorschot wordt
uiteraard wel kosteloos mee overgenomen naar een latere, samen te bepalen datum.
Ook kan het voorschot, mits aftrek van BTW, omgezet worden in diverse
vormen.(afhaal, restaurantbezoek, waardebonnen ed.)
Bespreking menu en tafelschikking / definitieve aantallen:
De definitieve afspraken omtrent menu, uurregeling en algemeen verloop bespreken
we minimaal 1 maand op voorhand. Dit mag via mail, of op een van onze
openingsdagen van het restaurant ( donderdag- maandag). Uiteraard liefst na
afspraak. De definitieve aantallen geef je steeds door via mail ten laatste 8 dagen
voor de datum van het feest via info@devrijevalk.be Indien je zelf je gasten een
plaats wenst toe te bedelen, duid je de tafelschikking aan op een getekend grondplan
dat je eveneens via mail kan aanvragen/ doorgeven.
Na deze dag kunnen de aantallen niet meer gewijzigd worden.
Het aantal opgegeven gasten zullen dus volledig aangerekend worden.

Drankenpakket :
Het drankenpakket bij de all-in formule omvat een receptie met bubbels, fruitsap, huiswijnen, Cristal en La Chouffe van het vat, cola, cola zero, fanta, en de warme dranken
van de koffiecorner ) Indien je de gerechten à la carte wil kiezen zorgen wij bij elk
gekozen gerecht voor de aangepaste en uitgelezen wijnen, zodat je je daar geen zorgen
over hoeft te maken.
Verder kan u vooraf vragen om voor bepaalde personen de drankenforfait uit te
breiden met mocktail, alcoholvrije wijnen en alcoholvrij bier en dit tegen een
kleine meerprijs.
Er staat geen eind uur op jullie feest ( tenzij de wettelijk bepaalde sluitingsuren). Jullie
zijn dus vrij om na uw feest te blijven “plakken”. Dranken na de all in worden extra
aangerekend en vanaf dat tijdstip rekenen we ook, zelfs zonder nadrank, 1 kelner per
feest aan. Dit kost u €25/u. Uiteraard blijft u onze klant en kijken we niet op een half
uurtje.
Sterk alcoholische dranken zijn nooit inbegrepen in de prijs, maar kunnen uiteraard
wel, mits bijbetaling.
Kinderen:
Voor de kinderen is er een speeltuin met adventure park (normaal geopend van 1
april tot 15 oktober) Ballen zijn niet toegestaan! Verder hebben we een
dierenpark met voornamelijk vogels en een ruime tuin met wandelpark.
Prijs kinderen:
Voor de jongsten krijg je een korting van 40% (van 3- 10 j) en 25 % ( tot 15 j ) of kan je
ook een aangepast kinder- of tienermenu kiezen indien gewenst.
Veel kinderen op je feestje?
Maak het voor jezelf en de kinderen fijn en veilig. Zorg eventueel voor een
kinderoppas.
Annulatie:
Het reeds betaalde voorschot blijft verworven en zal behouden blijven ten titel van
een schadevergoeding wegens contractbreuk. Het storten van dit voorschot houdt
tevens in dat men zich akkoord verklaart met onze algemene voorwaarden zoals hier
vermeld.
Indien het feest in de laatste week voor het feest geannuleerd wordt zal er buiten het
voorschot nog een extra schadevergoeding van 12% per dag aangerekend worden.
(Vb. 6 dagen voor het feest, = voorschot + 12% van het totaalbedrag zoals omschreven
in de offerte van het feest)

(Vb. 3 dagen voor het feest = voorschot + 48% van het totaalbedrag zoals omschreven
in de offerte van het feest)
Afrekening:
Elk feest dient de dag van het feest zelf volledig te zijn afgerekend in verband met
de witte kassa. Men mag hiervoor na afloop van het feest cash betalen ( max. €
2999, indien het totaalbedrag hoger is dan €2999, dan mag helaas max. 10 % van het
totaal bedrag cash betaald worden. )
Indien u de rest liever niet met de kaart betaalt (bv. om het limiet van de kaart niet te
moeten verhogen) mag er uiteraard ook een deel op voorhand worden
overgeschreven. In dit geval minstens 1 week op voorhand overschrijven.
Rookverbod/ vernielingen:
Feestzalen De Vrije Valk doet er alles aan om het zijn cliënteel zo aangenaam mogelijk te
maken. In de zalen is er een totaal rookverbod.(KB 13 december 2005) Wel zijn er buiten
ruimtes voorzien, om de rokers het zo aangenaam mogelijk te maken. Ook steken we
veel energie in het onderhoud van de zalen en de tuin. We vragen u beleefd erop toe te
zien dat dit ook door uw gasten en hun kinderen gerespecteerd zal worden. Vrijwillige
vernielingen, worden helaas aan de organisator van het feest aangerekend.

Diner aan tafel
Indien je kiest voor de formule "all in" zit er steeds een receptie van een half uur met
hapjes inbegrepen in de all in prijs!!!!
Bij alle menu’ s voorziet de keuken een pauze voor het hoofdgerecht. Bij het
hoofdgerecht zal er steeds extra vlees / vis, groenten, saus en aardappelbereiding
voorzien worden voor de goede/ grote eters onder uw gasten.
Alle gerechten/ wijnen worden door de kelner voorgesteld. Wij zelf
voorzien geen menukaartjes.
Stel zelf je menu samen :
kies één van de 4 mogelijkheden:
* 3 gangenmenu ( voorgerecht – hoofdgerecht – dessert ) gedurende een tijdspanne
van minstens 3,5 uur
*4-gangenmenu (Voorgerecht - soep - pauze - hoofdgerecht - dessert ) gedurende
een tijdspanne van minstens 4 ,5uur
*5-gangenmenu (Soep - voorgerecht - sorbet - pauze - hoofdgerecht - dessert )
gedurende een tijdspanne van minstens 5 uur
*6-gangenmenu (Voorgerecht - soep - tussengerecht - sorbet - pauze – hoofdgerecht –
dessert ) gedurende een tijdspanne van minstens 5,5 uur

Volwassenen: één menu voor de hele groep, uitgezonderd vegetariërs. ( gelieve
minstens 10 dagen voor het feest door te geven indien er mensen met bepaalde
allergieën zijn !) Voor veganisten wordt een supplement afgesproken.

Vergeet deze extra kost niet in te calculeren:
Om de onkosten te dekken van de receptie met bijbehorende hapjes, de
frisdranken, Cristal en waters tijdens de maaltijd en de koffie met
versnaperingen na de maaltijd, rekenen we een forfait aan van € 20 pp
(enkel bij de volwassenen)

Voorgerechten: prijzen van de gerechten zijn incl. aangepaste wijn
- Tomaat Mozzarella en Arbequina olijfolie (V)
- Vitello tonato met kappertjes, olijven, zongedroogde tomaat
- Zalm, asperges, beurre blanc, haringkuit en knolselder ( Warm)
- Quinoa – Sint- Jacobsnootje – krab – gerookte paling – kaffir
- Zeebaars – soja- langoustine- komkommer- tobiko- yuzu
- Spaanse ham – burrata – vleestomaat
- Eend en rode biet, beide in 2 bereidingen
- Aan tafel gerookte zalm, asperges en bieslookdressing
- Salade met lauwe krokante kip
- Tataki en créme van tonijn – rammenas -ponzu
- Diamanthaas kort aangebakken met truffelcrème ( lauw)
- Kabeljauw-kruidenpuree – witte wijnsaus ( warm)

€ 13
€ 16
€ 18
€ 24
€ 25
€ 15
€ 22
€ 16
€ 14
€ 24
€ 17
€ 18

Soep: prijzen van de gerechten zijn incl. aangepaste wijn
- Bouillon van Bonito, zeewier, ei en tofu
- Tomatensoep met room en balletjes
- Kruidensoep met gegrilde sucrine, zure room en gerookte zalm
- Aspergesoep met nobashigarnaal
- Cappuccino van Bisque
- Waterkersroomsoepje met broodcroutons

€5
€4
€5
€5
€8
€5

Tussengerechten: : prijzen van de gerechten zijn incl. aangepaste wijn
- Pasta met truffel en paddenstoelen (V)
- Pasta Lorenz met kreeft, zeevruchten en tomaat
- Kwartelfilet en geconfijte bout, dragon
- Krokante pekingeend, Himalayazout en sojascheuten
- Zeebaars op de huid gebakken, zuiders geïnspireerd
( olijven, tomaat, basilicum, aubergine)
- Gepocheerd ei met truffelsaus (V)
- Oosterse salade met kort gegrilde diamanthaas en korinader
- Primeur aardappel met zure room en Belgische kaviaar

€ 9.50
€ 19.00
€ 15.00
€ 15.00
€ 14.00
€ 9.00
€ 14.00
€ 20.00

Afzakkertje: incl. aangepaste drank
Huisbereide luchtige citroensorbet overgoten met citroenjenever
Meloenbolletjes met oude porto
Eendenlever, broche met Rivesaltes

€ 5.00
€ 6.00
€ 7.00

Hoofdgerechten : incl. repas met extra vlees, groenten, saus en kroketten
Prijzen van de gerechten zijn incl. aangepaste wijn
- Gevulde artisjok met gewokte groenten, krielaardappelen
en saus van jonge spinazie ( V)
€ 22.00
- Mechelse koekoek met champignonroomsaus,
seizoensgroenten en aardappelgratin
€ 20.00
- Op lage temperatuur gegaard varkenshaasje
met mosterdsaus, seizoensgroenten en aardappelgratin
€ 23.00
- Diverse bereidingen van boterzacht kalfsvlees, met kalfsjus, seizoensgroenten
en aardappelgratin
€ 26.00
- Lamskroon – artisjok – ratatouille – gratin – lamsjus
€ 28.00
- Ibericofilet – pepersaus – seizoensgroenten – krieltje
€ 26.00
- Duo van rund met wortel, selder, ui, gratin
€ 25.00
- Boerderijhert – seizoensgroenten – sjalottensaus – knolselder
€ 29.00
- Jonge eend met steranijs – seizoensgroenten- Hasselback
€ 28.00
- Noordzeevis, venkel, zuiderse puree, langoustineschuim
€ 27.00
Dessert: incl. glas dessertwijn
- Fantasie van chocolade, modern gepresenteerd
- Vers fruit , frambozensorbet en muntpesto
- Tiramisu van het huis, met aardbeien
- Fantasie van seizoensfruit met chocolade en yoghurt
- Assortiment van 4 kleine dessertjes
- Moelleux met vanille ijs en oreocrumble
- Paaslam met warme chocoladesaus en slagroom

€ 12
€9
€8
€ 11
€ 11
€8
€ 10

Geen zin om zelf een menu samen te stellen :
kies voor een 4 gangen verrassingsmenu aan € 65 pp all in of
5 gangen verrassingsmenu aan € 77 pp all in of
6 gangen verrassingsmenu aan € 89 pp all-in
( incl. receptie/ hapjes/ aankleding/ koffie en alle all-in dranken )

Voor de jongsten krijg je een korting van 40% (van 3- 10 j) en 25 % ( tot 15 j ) of kan je
ook een aangepast menu kiezen indien gewenst.

Kindermenu : € 30 per kind (van 2 tot 10 jaar) incl. frisdranken
Receptie met kindercocktail en chipsbar
Voorgerecht : kaaskroketje met rauwkostsalade of tomatenroomsoep met
balletjes of nachos van het huis
Hoofdgerecht : Keuze tijdig vooraf kenbaar maken: 2 lange hamburgers met
luciferfrietjes, sauzen of kipkrokant met puree en appelmoes of lasagne of videe
met frietjes
Dessert : handijsjes naar keuze
Tienermenu : € 45 per tiener ( van 10 tot 15 jaar) incl. frisdranken
Receptie met tienercocktail en chipsbar
Voorgerecht : een warme wrap met kip en rauwkostsalade of kaaskroketjes met
rauwkostsalade of nachos van het huis
Hoofdgerecht : steak met luciferfrietjes en sauzen of Lasagne of spareribs Tex
Mex
Dessert : Dame blanche of Ben & Jerry’s of vanilleijs met karamel en brownie

