
eindejaars
feesten

sales.brussels.airport@parkinn.com

Op zoek naar een locatie voor het volgend kerstfeestje, een eindejaarsfeest 
voor klanten of plant u een business kick-off in 2019? Ons Events Team 
helpt u graag verder om uw perfecte avond te organiseren. 



RECEPTIE

Verwelkom uw gasten met een glaasje bubbels, verschillende canapés (4 stuks p.p.) 
en zoute bites op de cocktailtafels. 

CANAPÉ
• oester – citroen – peper
• tabouleh – bulgur – za-atar – paprika cream
• scampi in krokante panko
• kalfscarpaccio – zoete mosterd – pickels 

BITES
• gemarineerde olijven
• popcorn ‘ras el hanout’
• gerookte en gezouten amandelen

17,50 euro p.p. 
exclusief dranken

BUFFET
Wilt u het nog specialer maken? 
Breidt uw receptie uit met dit feestelijk buffet. 

VOORGERECHT DUO
• parelcouscous – nobashi garnaal – bonito – ponzu – citrus
• bresaola – burrata – crème rucola – vinaigrette aceto balsamico

SOEP
• pastinaaksoep met gerookte eend

HOOFDGERECHTEN
• rundsgebraad – gebraiseerd witloof – aardappelgratin - vleesjus
• kabeljauw – hazelnootboter – pistache – lijnzaad – sesam – spinazie –   
 aardappel mousseline
• pasta – huisbereide pesto – rucola – kerstomaat – parmezaanse kaas

DESSERT
• omelette sibérienne
• chocolademousse 
• fruitsalade

35,00 euro p.p. 
exclusief dranken

Sluit 2018 in stijl af, of start 2019 nog stijlvoller. Wij serveren u en uw gasten de 
volgende formules:  



5-GANGEN MENU

Verwen uw gasten als een VIP voor één avond met dit 5-gangenmenu: 

VOORGERECHT
Parelcouscous – nobashi garnaal – bonito – ponzu – citrus

SOEP 
Pastinaaksoep met gerookte eend

RELAX
Citroensorbet

HOOFDGERECHT
Kalfsmignotte - kool - aardappelgrating – vleesjus

ZOETE ZONDE
Chocolade moelleux – crumble – vanille ijs

60,- euro p.p. 
dranken inbegrepen: frisdranken,

superieure wijnen of tapbier  

DRANKENPAKKETTEN

BASIS PAKKET
Selectie van frisdranken, huiswijn of tapbier 

vanaf 14,- euro p.p. 

SPARKLE PAKKET
Selectie van frisdranken, bubbels, huiswijn of tapbier 

vanaf 16,- euro p.p.
 

PRAKTISCH

• Gratis parking voor uw gasten
• Deze feestelijke voorstellen zijn geldig tussen 5 november 2018 en 
 3 februari 2018. 
• 5-gangendiner is geldig vanaf 10 personen. Receptie en buffetformule is   
 geldig vanaf 20 personen.  

info en reservaties
sales.brussels.airport@parkinn.com 

+32 2 302 75 13


