Oudejaarsavond 2019 - 2020

Feestzalen Lorka & Lork presenteren:

Oudejaarsavond
Dinsdag 31/12/2019
Aanvang om 18u15
Het is weer bijna zo ver!
De eindejaarsfeesten… Kerst en oudejaarsavond…
Synoniem voor gezelligheid, lekker eten, champagne...
en party time!
De familie Vanierschot nodigt u uit op hun wervelende,
eigenzinnige en gezellige oudejaarsavond 2019
Muzikale omlijsting met Live band Double D’ & Dj Rikky

Inschrijven per e-mail op info@lorka.be of aan de vestiaire balie op
zondag en dinsdag of telefonisch 011 22 75 20.
Om de gezelligheid te garanderen, werken wij met ronde tafels of met ronde hoge
tafels. Er zijn beperkt aantal tafels van 2, 3 of 4 personen.
Het voorschot bij reservatie is 50% van de totaalprijs.
Het saldo dient betaald te zijn vóór 20.12.2019.
Belfius BE24 0688 9770 7038

Vervoer huiswaarts kan geregeld worden
door Feestzalen Lorka & Lork aan
1.50€ per km tot aan uw thuisadres
met een minimumbedrag van 10 €.

FORMULE 1
OUDEJAARSAVOND PARTY

P R I J S:
Alles in
begrep
en
1
60 € p
We verwelkomen u graag tussen
p.
18:15u en 18:45u met champagne of vruchtensap
ONZE AMUSE-HAPJES
✫✫✫

Voorgerecht geserveerd aan tafel
Stoofpotje van kreeft met witloof en pastis
Voor de niet viseters Italiaanse charcuterie schotel of carpaccio van rund
** door te geven bij reservatie.
✫✫✫

SOEPBUFFET
✫✫✫

WARM BUFFET

Roodbaarsfilet met venkelstamppotje en zeekraal
Gamba’s met verse pasta, olijfolie en trostomaatjes
Gegrilde Rib Eye,
verse béarnaise, champignonsaus, pepersaus,verse frietjes en groenten pallet
Hertenfilet met grand Veneur saus en bospaddenstoelen
Lamskroon met aardappelgratin en groenten pallet
Eendenborst met sinaasappel-portosaus
✫✫✫

DESSERTBUFFET MET ZOETIGHEDEN VAN DE CHEF
✫✫✫

Champagne gedurende de ganse avond.
LAATAVOND BUFFET

Aangepaste wijnen, bieren, frisdranken en Gin Tonic tot 04:30u
DJ Rikky 22:30u tot 04:30u / Ambiance band Funky D 00:15u tot 01:45u

FORMULE 2
OUDEJAARSAVOND PARTY
Deelnemen is ook mogelijk vanaf 22u30
Drankenpakket van 22u30 tot 04u30
Dessertbuffet. Laatavond buffet om 01u45u

Feestzalen Lorka & Lork | Genkersteenweg 284a, 3500 Hasselt | www.lorka.be

P R I J S:
85 € p
p.

