GOLFCLUB WITBOS
FEESTEN OP EEN UNIEKE LOCATIE

The Engineers Club – Captain’s Corner – Lounge
Wij rollen voor u de rode loper uit
Witbos z/n, 2200 Noorderwijk
014/26 60 48
events@golfclubwitbos.be

Een gezellig clubhuis, de rustige omgeving van een golfclub,
prachtige groene natuur, een mooie vergaderzaal en een
gezellige lounge om lezingen, recepties en feesten in te
organiseren. Daarnaast ook nog twee zeer ruime hallen om
grote events, beurzen en personeelsfeesten in te organiseren.
Dit alles vindt u op Golfclub Witbos in Herentals, de
gezelligste Golfclub van Vlaanderen.

Wij rollen voor u de rode loper uit

Vergaderen in alle
rust en eenvoud

Medewerkers extra motiveren. Zakenrelaties op een
ongedwongen manier ontmoeten. Brainstormen in alle rust.
Met vrienden gezellig samenzijn of een feestje bouwen. Onze
faciliteiten zijn alle dagen van het jaar geopend.
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The Engineers Club

Captain’s Corner

Lounge

The Engineers Club is het clubhuis van

Deze vergaderruimte is gelegen net naast

Aanpalend aan het clubhuis biedt onze

Golfclub Witbos, en is een leuke en

de

Lounge ruimte aan 60 personen om te

gezellige Bar & Bistro waar je na het golfen

wandelafstand van het mooie clubhuis. De

tafelen,

van een lekker glas kan genieten, maar ook

ruimte biedt plaats aan maximaal 20

recepties. Via de grote vensterdeuren kan

de innerlijke mens kan versterken. Onze

personen in U-vorm, 25 personen in

aansluiting gemaakt worden met ons

lekkere kaart met uitstekende gerechten

schoolopstelling

aangename terras en kan de capaciteit

biedt voor ieder wat wils, gaande van

theateropstelling.

belegde broodjes, huisbereid stoofvlees,
heerlijke

mosselen

tot

de

lekkerste

range,

en

op

30

50

meter

personen

in

100

personen

voor

koffieapparaten om er voor te zorgen dat

chipping greens, en laat u dus mee

Ook als niet-golfer bent u meer dan

u ook tijdens uw vergadering verse koffie

proeven van de sfeer van onze Golfclub.

welkom om, met aandacht voor de

en thee kan schenken.

op het rustige en zonnige terras mee te
komen

genieten

van

de

prachtige

omgeving.

The Engineers club is ook de perfecte
locatie om met uw zakenrelaties van
een lekkere lunch te komen genieten

dranken

en

worden bij mooi weer.
The Lounge kijkt uit op de putting en

dresscode, hetzij in het clubhuis zelf, hetzij

gekoelde

aan

voor recepties en feesten uitgebreid

Er is een kleine aparte keuken, koelkast
voor

of

twee

suggesties.
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driving

De zaal is uitgerust met een groot vast
scherm en beamer, flipchart en draadloos
internet.

Scherm, beamer, draadloze microfoonaansluiting en WIFI zijn beschikbaar.

Didactische materialen

Prijzen voor meetings

Standaard kan u bij boeking van onze faciliteiten gebruik
maken zoals beamer, scherm, flipchart en WIFI.
Extra materialen zoals laserpointer, podium enz… kunnen op uw
vraag voorzien worden.

Captain’s

AM

PM

Avond

Hele dag

7-12 u

13-18 u

18-22 u

7-18 u

€ 100

€ 100

€ 80

€ 150

€ 250

€ 250

€ 250

€ 400

Corner
Lounge

*bij een verbruik vanaf € 2.400 komt de zaalhuur te vervallen
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Routebeschrijving

Drankarrangementen

Golfclub Witbos ligt deels op grondgebied Westerlo,

Gekoelde waters in vergaderzaal (per ½ dag)

€ 4.00 pp

Gekoelde waters en frisdranken (per ½ dag)

€ 6.00 pp

sommige GPS-systemen dient u straatnaam ’Witbos’

Onthaal met koffie, thee, fruitsap en mini-koffiekoekjes

€ 7.50 pp

in te geven in plaats van ’Golfclub Witbos’.

Koffiepauze met koffie, thee, fruitsap en cake

€ 6.00 pp

Noorderwijk is makkelijk bereikbaar via de E313-

Drankenforfait A: receptie 2 uur

deels op grondgebied Herentals. De ingang is
gesitueerd

in

deelgemeente

Noorderwijk.

Op

€ 15.00 pp

autosnelweg tussen Antwerpen en Hasselt. Golfclub

Inbegrepen: cava, witte- en rode huiswijn, sinaasappelsap, waters,

Witbos ligt op enkele minuten rijden van uitrit 21,

frisdranken en pils

Herentals Industrie, of uitrit 22, Herentals-Oost.

Drankenforfait B: receptie 2 uur

€ 24.00 pp

Inbegrepen: champagne, witte- en rode huiswijn, sinaasappelsap, waters,
frisdranken en pils

Per volgend uur
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€ 3.50 pp

Boekingen feesten
Neem voor besprekingen van feesten contact op met Sofie Michielsens.
Bestellingen dienen ten laatste 1 week op voorhand te gebeuren.
Aanpassingen van het aantal gereserveerde personen dienen ten laatste 24u op voorhand te gebeuren, zo niet wordt 50% van de
afgesproken prijs in rekening gebracht.
U kan een keuze maken uit volgende formules:
Receptie
Walking Dinner
Buffetten
Barbecues
Desserten buffet
Kaasbuffet
Menu aan tafel geserveerd
Drankenforfaits

Alle vermelde prijzen zijn incl. BTW.

Recepties
KOUDE HAPJES

WARME HAPJES

Dipgroentjes / cocktail

€ 2.00 pp

Verse soep in mini-glaasje

€ 2.00 pp

Chips / nootjes / olijfjes

€ 1.50 pp

Garnalen bisque in mini-glaasje

€ 2.50 pp

Dorito’s / kruidenkaas

€ 1.50 pp

Kaasballetje / cocktailsaus

€ 2.00 pp

Tomaat gazpacho in mini-glaasje

€ 2.00 pp

Garnaalballetje / cocktailsaus

€ 2.50 pp

Rundscarpaccio

€ 3.20 pp

Scampi curry / van de chef / look (2pp)

€ 3.00 pp

Vitello Tonato

€ 3.30 pp

Kippenboutje met dip

€ 1.80 pp

Caesar salade

€ 3.40 pp

Mini croque monsieur

€ 2.00 pp

Oester met citroen & peper

€ 3.75 pp

Mini loempia’s kip / sweet & sour (2pp)

€ 1.80 pp

Gerookte zalm / kruidenkaas / witte kool

€ 2.75 pp

Mini hamburger

€ 2.00 pp

Tabouleh / krokante scampi / dip

€ 3.20 pp

Gefrituurde nobashi met tartaarsaus

€ 2.50 pp

Pasta sla / pesto / penne

€ 2.75 pp

Tipzakje verse frietjes met saus naar keuze

€ 3.00 pp

Tartaar van verse zalm met avocado

€ 3.50 pp

Tataki van runds met avocado

€ 2.00 pp

Spiesje met mozzarella, tomaat en basilicum

€ 2.00 pp

Spiesje met meloen en Parmaham

€ 2.00 pp

Assortiment wraps 3 stuks per persoon

€ 2.25 pp

Mini soft bread verschillend beleg

€ 1.75 pp

Gesloten mini-broodje, luxe beleg

€ 2.25 pp

Mini focaccia met tomaat en mozzarella

€ 2.25 pp

Mini focaccia vitello tonato

€ 2.50 pp

Assortiment van koude en warme hapjes (5 koude / 5 warme )
keuze van de chef
€ 18.75 pp

Graag maken we voor u een voorstel op maat.

Klassiek koud en warm buffet
KOUD:
Gerookte zalm / zalm belle vue / gevuld eitje met krab / gerookte forel
Vitello tonnato / kalfs & tonijn / zoete tomaat / appelkapper / balsamico
Rund carpaccio / rucola / grana / pijnboompit / extra vierge
Tomaatfantasie / mozarella / basilicum / extra vierge
Salad corner / caesar salad / Greek salad / tabouleh

Warm buffet
Pasta van de chef / Italiaans / penne / tomaat
Melkbig & entrecote
Visstoofpotje / scampi / kreeftjus / seizoensgroenten
Pepersaus / blackwell / frietjes / geplette aardappel

Al onze formules kunnen perfect op maat van de klant
aangepast worden.
Your wish is our command.

€ 32.40 pp

BARBECUES
CLASSIC ‘LOW EN SLOW’

€ 24.00 pp

4 stukken vlees / vis (300g)
Scampi spiesje ‘ french garden’ / catch of the day & kreeftenjus

DELUXE

€ 35.40 pp

3 soorten ‘TOPMEAT’ (300g) : lamskroon / zesrib / lichte gepekelde melkbigfilet
Gamba’s Black Tiger ‘French garden’ 2pp / catch of the day & kreeftenjus
Pepersaus / champignonsaus / ratatouille

Een luxe salad bar* / sausjes en broodmand zijn steeds inbegrepen in onze barbecues.
*Westerse tabouleh salade / pasta pesto / aardappelsla / 3 koude sausjes / tomatensla / komkommer / wortelsalade /
Caesar salade / Griekse salade

Desserten buffet
U kan zelf een selectie maken uit onderstaande mini desserts.
Chocolademousse

Peer karamel taartje

Rijstpap

Verse fruitsalade

Cheesecake

Bavarois

Panna cotta

Chocolade moelleux macaron

Tiramisu speculoos

€ 2.50 per stuk

Uiteraard kunnen we voor u speciale gelegenheid ook biscuits, ijstaarten, piece montee voorzien.
Vraag er gerust naar.

Assortiment kazen buffet
Er wordt 60 gr kaas per persoon voorzien

€ 4.20 pp

DESSERTEN

€ 7.50 pp

Structuren van chocolade
Chocolade moelleux met straciatella ijs / crumble / rood fruit
Vanille ijs met vers fruit
Macaron ‘moeulleux’ / crumble / rood fruit / vanille ijs
Trio van chocolademousse / spongecake / crispearls
Crème brûlée / vanille
Sabayon / vanille ijs / fruit / munt
Ook andere menu’s zijn steeds bespreekbaar in samenspraak met de chef

Drankenforfaits
Onderstaande dranken zullen tijdens het aperitief en diner geschonken worden. De forfaitprijs is berekend op maximum 4u.
eventuele dranken na de koffie (bij het dessert) zullen worden afgerekend volgens werkelijk verbruik.
Ontvangst:

cava, fruitsap, witte huiswijn

Diner:

witte- en rode huiswijn, pils, waters en frisdranken

Dessert:

koffie of thee

Drankenforfait € 22.00 pp
Alle dranken en na de koffie, bij het dessert, worden verrekend naar werkelijk verbruik.
Per extra schenk-uur € 3.50 pp
Er wordt vanaf 24u een supplement € 39.00 per uur per kelner aangerekend.

Menu’s aan tafel geserveerd
SOEPEN

€ 5,00 pp

Tomatenroomsoep / balletjes / bieslook / room
Pompoensoep / zure room / spekjes
Bisque grijze garnaal / zure room / tomaat / grijze garnaal
VOORGERECHTEN

€ 15.50 pp

Voorgerecht volgens inspiratie van de chef
Vitello tonnato / kalfs & tonijn / rucola / appelkapper / zoete tomaat
Huisgerookte zalm / kruidenkaas / witte Oosterse kool / toast
Rundscarpaccio met Parmezaanse kaas en rucola
Kroket fantasie / garnaal / grana / bouilabaisse / rucolasla / citroen
Scampi lookroom / van de chef / curry / Thaï style

HOOFDGERECHTEN
Hoofdgerecht van de chef, seizoensgebonden
Melkbig / blackwell / seizoensgroentjes / ui crumble / creme aardappel / rosti
Catch of the day / geplette aardappel / kreeftenjus / zeekraal
Rumsteak / saus naar keuze / frietjes / sla mixed

€ 24,80 pp

Golfclub Witbos, The Engineers Club
Witbos z/n
2200 Herentals
014/26 60 48
www.golfclubwitbos.be

