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bar brial



na een succesvol eerste zomerseizoen is het 
nu bijna tijd voor onze eerste wintereditie... 



vanaf 29 november zal de gehele shelter 
baden in de kerst -en wintersfeer

bar brial staat voor gezellig samenzijn:
even opwarmen na een middagje shoppen of 
een fikse wandeling? genieten van een avondje 
ongedwongen wintersfeer met authentieke 
gezelligheid?   

dan is bar brial the place to be! 

je kan er terecht voor een drankje aan de bar, denk 
aan gluwhein, jenever en warme chocolade melk 
of genieten van een overheerlijke raclette in onze 
bistro!

weer of geen weer, bar brial zal je weten te 
verwarmen deze winter!



bedrijfsfeest
wil je als bedrijf graag een kerstdrink of een nieuwjaarsreceptie 

organiseren voor  uw klanten of personeel?

bar brial is dé locatie voor elk bedrijfsfeest, 
en is beschikbaar tussen 29 november 2019 en 12 januari 2020.

wenst u een dj bij te boeken? 
dat kan aan 400 euro voor de avond met de gehele installatie inbegrepen.

een fotograaf om alle leuke en mooie herinneringen vast te leggen, 
ook dit kunnen we voor U regelen : 350 euro

u kan ons steeds bereiken via info@barbrial.be



DRINKS           

we ontvangen uw gasten met een glaasje glühwein. 
we serveren volgende dranken: 
• witte wijn 
• rode wijn 
• pepsi & pepsi max
• mineraal- en bruiswater

• pils 

FOOD          
op de tafel plaatsen we crackers en grissini met een trio van winterse tapenades.

onze kelners gaan rond met onderstaande hapjes:
• winterwarm soepje  
• mini-worstenbroodje 
• pompoencrème met gebakken scampi
• flammkuchen met ui, spekjes en zure room 
• salade met gestoofde peer en walnoten 
• crostini met cantharellen en geitenkaas 

deze formule upgraden? kijk dan snel op de laatste pagina.
- prijzen & uitleg zijn op de laatste pagina terug te vinden -

receptie

VANAF
15 EURO P.P.



DRINKS           

we ontvangen uw gasten met een glaasje glühwein.
we serveren volgende dranken: 
• witte wijn 
• rode wijn 
• pepsi & pepsi max
• mineraal- en bruiswater

• pils 

FOOD          
WE ZETTEN DE VOLGENDE GEZONDE GERECHTEN KLAAR OP HET BUFFET
• winterwarme soep (vanaf 60 personen, 2 soorten) 
• winters groentenbuffet 

ONZE CHEFS BEREIDEN HET VOLGENDE OP DE BBQ 
• krielaardappelen met rozemarijn en look gebakken 
• saté met pepersaus 
• winterse papillot van zalm en butternutpompoen 
• barbecueworst 
• kippenboutjes gemarineerd in honing, look en rozemarijn 
• groentensaté 

deze formule upgraden? kijk dan snel op de laatste pagina.
- prijzen & uitleg zijn op de laatste pagina terug te vinden -

bbq
VANAF

40 EURO P.P.



DRINKS           
we ontvangen uw gasten met een glaasje glühwein.
we serveren volgende dranken: 
• witte wijn 
• rode wijn 
• pepsi & pepsi max
• mineraal- en bruiswater

• pils

FOOD         
we starten met een overheerlijk soepbuffet met ouderwetse erwtensoep & heerlijke uiensoep, uitgebreid 
met topping zoals gemalen gruyère kaas, brood croutons, 
fleur de sel en zure room.

WE VULLEN HET BUFFET AAN MET PATÉ
   • verschillende winterse paté’s 
• toast & broden (rozijn, bruin, noot)
• diverse confituren

OP HET WARME BUFFET ZETTEN WE DE VOLGENDE WINTERSE GERECHTEN
• oostenrijkse wiener schnitzel 
• papillot van noorse zalm met tagliatelle van groentjes 
• wildragout met wintergroenten 
• zuurkool met bratwurst & gesmoord spek
• macaroni met kaas & hesp
• tiroler gröstl (aardappels, spek & eieren) 
• winterse groenten 
• groentestoemp en aardappelen 

we serveren een koffie- & theebuffet met zwarte woudtaart

deze formule upgraden? kijk dan snel op de laatste pagina.
- prijzen & uitleg zijn op de laatste pagina terug te vinden -

walking dinner 1 (buffet)

VANAF
55 EURO P.P.



DRINKS          

we ontvangen uw gasten met een glaasje glühwein.
we serveren volgende dranken: 
• witte wijn 
• rode wijn 
• pepsi & pepsi max
• mineraal- en bruiswater
• pils 

FOOD          
op de staantafels zetten we crackers en grissini met een trio van winterse tapenades.

ONZE KELNERS SERVEREN VOOR ALLE GASTEN DE ONDERSTAANDE MINI-GERECHTEN
• winterwarme minestronesoep met tuinbonen 
• groentenstoofpotje met peulvruchten en zoete aardappel uit de oven 
• pompoenravioli in boter-saliesaus
• stoofvlees met bruin met kasteelaardappelen 
• preistoemp met gebakken skrei en hollandaisesaus 
• ovengeroosterde kip met tijm en esdoornsiroop geserveerd met kroketjes
• mascarpone-appelmousse met crumble en appeltjes 

deze formule upgraden? kijk dan snel op de laatste pagina.
- prijzen & uitleg zijn op de laatste pagina terug te vinden -

walking dinner 2 (walking)

VANAF
55 EURO P.P.



DRINKS          

we ontvangen uw gasten met een glaasje glühwein.
we serveren volgende dranken: 
• witte wijn 
• rode wijn 
• pepsi & pepsi max
• mineraal- en bruiswater
• pils 

FOODSTANDEN         
Op de staantafels zetten we crackers en grissini met een trio van winterse tapenades.

ONZE CHEFS BEREIDEN ONDERSTAANDE GERECHTEN AAN DE FOODSTANDEN
   • ravioli gevuld met champignons in een truffelroomsaus 
• thaise curry van scampi met jasmijnrijst 
• belgisch witblauw - à la minute gesneden - met kruidige vleesjus en gratin 
 van pastinaak en aardpeer 
• taco met kippeblokjes, cheddar, tomatensalsa en zure room 

deze formule upgraden? kijk dan snel op de laatste pagina.
- prijzen & uitleg zijn op de laatste pagina terug te vinden -

walking dinner 3 (foodstanden)

VANAF
65 EURO P.P.



seated dinner
DRINKS           
 we ontvangen uw gasten met een glaasje glühwein.
we serveren volgende dranken: 
• witte wijn 
• rode wijn 
• pepsi & pepsi max
• mineraal- en bruiswater
• pils 
- bij het dessert serveren we een koffie of thee.

FOOD          .
Op de tafels voorzien we een sharing voorgerecht: plukbrood met pesto en mozzarella, 
pancetta met tijm en kaas

WE SERVEREN EEN VLEESFONDU EN RACLETTE
uw gasten bakken zelf diverse vleessoorten aan tafel op een eigen fondu. 
dit wordt geserveerd met 4 sauzen, salade en brood.
net zoals in zwitserland smelt de raclette onder de warme lamp, schraap de heerlijk gesmolten 
kaas over de gekookte aardappelen & charcuterie. wordt geserveerd met brood, salade, augurkjes 
& zilveruitjes.

als dessert serveren we strudel, de enige echte appelstrudel met slagroom of ijspralines. 
perfect om mee af te sluiten!

  
de 2 formules zijn niet individueel te verkrijgen.

deze formule upgraden? kijk dan snel op de laatste pagina.
- prijzen & uitleg zijn op de laatste pagina terug te vinden -

VANAF
57 EURO P.P.



deze upgrades zijn toe te voegen aan bovenstaande formules.

KOFFIE-EN THEEBUFFET     

WARME CHOCOLADEMELK  . 

warme chocolademelk met verschillende toppings:
• slagroom 
• smarties 
• marshmallows 
• mikado’s 
• crumble van oreo 

HAPJES       
ontdek hier alvast ons assortiment, we serveren 3 hapjes per persoon 
• winterwarm soepje  
• mini-worstenbroodje 
• pompoencrème met gebakken scampi
• flammkuchen met witloof, spekjes en kaas 
• salade met gestoofde peer en walnoten 
• crostini met cantharellen en geitenkaas 

DESSERT OP DE BBQ (enkel bij bbq-formule) 
• ananas met pina colada 
 • banaan met chocolade en marshmallows 
 • assortiment vlaaien (vanaf 60 personen)

upgrade



WAFELS       
wafels met verschillende toppings
• warme chocoladesaus 
• slagroom 
• vanille-ijs 
• kersencompote 
• discobolletjes 
• banaan 
• hazelnoten 

CHOCOLADEFONTEIN      .

chocoladefontein met fruit, koekjes, slagroomsoesjes, marshmallows.

DESSERTENBUFFET      .

wafels met verschillende toppings
• appelstrudel
• cheesecake 
• chocolademousse 
• rijstpap met bruine suiker 
• assortiment mini gebakjes (profiteroles, hoorntjes, éclairs, …) 

KAASBUFFET       
assortiment met kazen uit het Winterse seizoen gegarneerd met druiven, noten, 
rozijnen & brood

de prijzen op deze brochure zijn exclusief btw en zonder de mogelijke upgrades. 
op de gepersonaliseerde offerte krijgt u de prijs aangepast aan uw event, aantal personen en timing.

upgrade


