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Voortaan kan je de Skyboxen van De Hoorn huren
voor jouw privé feest. Of je nu komt voor een
BBQ met vrienden, een brunch met je sportclub,
het verjaardagsfeest van de bomma. Of toch die
babyborrel niet thuis wil laten doorgaan… .
In De Hoorn is iedereen vrij om zijn feest in te vullen.
Daarom hebben we verschillende concepten uitgewerkt
die makkelijk kunnen geboekt worden. Het enige wat jij
moet doen is vrienden en familie uitnodigen!

 Duurtijd feest: 4 uur
 Feest vanaf 40 personen
 Locatie : Skybox Queen
of Skybox King (hangt af van
het aantal inschrijvingen)
 Vaste prijs per persoon,
inclusief BTW
Note: tussen 20 en 40 personen is er
een meerprijs van € 4.5 / pp

I NB E GR E P E N I N D E P RI JS:
 Drankenforfait gedurende 4 uur bestaande uit aperitief
(waaronder cava), dranken tijdens het eten (huiswijnen,
waters, frisdranken en natuurlijk Stella Artois), koffie/thee
 Opstelling : statafels of zittafels naargelang jouw wens
 Tafeldecoratie
 Vestiaire
 Achtergrondmuziek
 Zaalhuur en bediening
Wil je zelf je formule uittekenen? Dat kan zeker! Geef ons
event-team een seintje via info@dehoorn.eu of 016/84.19.20

DE HO O RN

F EESTEN
IN ONZE
SKY B OXEN

HE T F E E S T
C O NC E P T:
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BBQ

€ 80 p.p.

TA F ELH A PJ ES
 Gedroogd en gerookt rundvlees
 Humus dip met breekbrood
 Gemarineerde olijven en feta kaas

Aaah die zomermaanden... dat doet
hunkeren naar BBQ. Maar heb je al eens
gebarbecued met zicht op de skyline van
Leuven? Het is eens wat anders... ;)

 Kippenbrochette
 Rundshamburger
 Scampi spies met Provençaalse
groenten en oregano

BU F F E TJ E
Aardappelsalade met bieslook
Tomatensalade met balsamiek en sjalot
Komkommersalade
Salade van witte kool en appel
Pasta salade met zwarte olijven, peterselie,
zongedroogde tomaat en venkel
 Kerrie dressing
 Cocktail dressing
 Verscheidene soorten brood, boter






DE HO O RN

BBQ
S I LV ER

BBQ
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BBQ

€ 85,50 p.p.

TA F ELH A PJ ES
 Gedroogd en gerookt rundvlees
 Humus dip met breekbrood
 Gemarineerde olijven en feta kaas

BBQ

 Kippenbrochette
 Rundshamburger
 Scampi spies met Provençaalse groenten en
oregano
 Entrecote ‘ Holstein’

BBQ
GOLD













Aardappelsalade met bieslook
Tomatensalade met balsamiek en sjalot
Warm gegrilde zuiderse groenten
Komkommersalade
Salade van witte kool en appel
Wortelsalade met citrusdressing en dragon
Pasta salade met zwarte olijven, peterselie,
zongedroogde tomaat en venkel
Kerrie dressing
Cocktail dressing
Yoghurt dressing
Verscheidene soorten brood, boter

DE HO O RN

BU F F E TJ E
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BBQ
TA F ELH A PJ ES

€ 110 p.p.

 Gedroogd en gerookt rundvlees
 Humus dip met breekbrood
 Gemarineerde olijven en feta kaas

BBQ

BB Q

SIGN ATURE

BU F F E TJ E
 Salade van bruine bonen, mais, tomaat,
ui, harissa, peterselie, olie en azijn
 Komkommer salade met feta kaas
 Tomatensla met lente ui en mosterddressing
 Salade van parelcouscous met paprika,
peterselie, sjalot, komkommer en
tomaatblokjes
 Groene salade met klassieke vinaigrette
 Cocktail dressing en zachte kerriedressing
 Diverse broodsoorten met boter en olijfolie

D E SSE RT OP D E B B Q

 Gegrilde Ananas met bourbon, biscuit van kokos en vanille ijs
 Papillot met banaan, rozijn, rum en karamel met vanille ijs

DE HO O RN

 Venusschelpen met witte wijn (serveren
we in kommetjes als apero hapje)
 Brochette van Mechelse koekoek met
specerijen
 Gamba’s met oregano en look
 Rund ‘Holstein’
 Diverse seizoengroenten met groene kruiden olie
 Aardappel in de schil

2 G AN G E N

Of toch liever een 2-gangen diner?
Dit menu is een voorbeeld, maar kan
aangepast worden in functie van het
seizoen. Telkens met een keuze tussen vis,
vlees of vegetarisch.

€ 80 p.p.

Lepelhapje
van de chef

Soepje van knolselder
en tijm met knolselder kubus en
gerookte eend

Kabeljauwfilet met witte wijnjus,
fijne groenten , geplette aardappel
en grijze garnaal

Kan ook met dessert
Crème brûlée
met koffie

€87 p.p.

DE HO O RN

ZIT TEND
DINER
SILVER
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2 G AN G E N
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€ 83 p.p.

Hapje
van de chef

Tempura van kabeljauw met
structuren van wortel, komkommer
en tomaat, coulis groene kruiden en
mosterdcress

Dunne lende van kalfsvlees
met jus madeira, crème bloemkool,
rozemarijn aardappel, Provençaalse
warme tomaat en broccoli roos
Kan ook met dessert
Structuren van
chocolade met bosvruchten
en ijs van vanille

€95,5 p.p.

DE HO O RN

ZIT TEND
DINER
GOLD

2 G AN G E N
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€ 91,50 p.p.

Trio van garnaal: kroketje
klassiek, bisque en onze moderne
tomaat garnaal

Lamsfilet met lamsjus,
kaviaar aubergine, jonge wortel,
krokante aardappel, courgette
en gebakken witloof
Kan ook met dessert
Snickers dessert: diverse
bereidingen van chocolade,
pinda en karamel

€100 p.p.

DE HO O RN

ZIT TEND
DINER
SIGN ATURE

2 Hapjes
van de chef

WALK I N G
D IN E R
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€ 90 p.p.

Liever staand dineren? Dit menu is een
voorbeeld, maar kan aangepast worden
in functie van het seizoen. Telkens met
een keuze tussen vis, vlees of vegetarisch.

Huis gekonfijte zalm met roze peper,
dille, Griekse yoghurt met gember, rode
sjalot, komkommer rol, ciabatta en
mosterddressing

Fregola ‘risotto stijl’ met diverse
gegrilde groenten, basilicum olie
en Parmezaanse kaas

Gelakte varkenswang ‘ hoisin’ jus
met Trappist, geplette aardappel
met peterselie, jonge wortel en
gebakken witloof

Structuren van chocolade
met bosvruchten en ijs van vanille

DE HO O RN

INFORMEEL
DINEREN
SILVER

2 hapjes
van de chef

WALK I N G
D IN E R
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€ 96 p.p.

Grijze garnaal met avocado,
rode sjalot, ciabattakrokant, komkommer,
citrus cocktail en kerstomaat

Tartaar zeebaars met citroen, trio
van komkommer, avocado, broodkrokant
en doperwtscheuten en coulis
groene kruiden

Gelakte varkenswang ‘ hoisin’ jus
met Trappist, geplette aardappel
met peterselie, jonge wortel en
gebakken witloof

Saffraan panna cotta, melkchocolade,
gemarineerde bosbes, spongecake
en verbena

DE HO O RN

INFORMEEL
DINEREN
GOLD

Mechelse koekoek met zijn kroketje,
jus rode wijn, crème bloemkool,
snijboon en sjalot

WALK I N G
D IN E R
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€ 103 p.p.

Gegrilde groene asperges, koud
geserveerd met kruiden, bloemkoolcrème,
rode biet soorten en mayonaise rode biet,
krokante boekweit en gepekelde radijs

Zalm ‘mi cuit’ met limoen, emulsie van
peterselie, broccoliroos en crème, koolrabi,
lente ui, doperwt

Tarbot met bouillabaisse jus, gnocchi
met oregano, asperge, broccolicrème en
snijbonen

Framboos met witte chocolade,
frangipane, sorbet, framboos-verbena
soepje en citroengras

DE HO O RN

INFORMEEL
DINEREN
SIGNATURE

Carpaccio van kalfsvlees met olijfolie,
zachte mosterddressing, borata kaas,
gedroogde tomaat, balsamiek, notensla
en ciabatta

BABYBORRE L
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€ 65 p.p.

We begrijpen het helemaal… al dat volk
in huis? Zelf eten maken? Zot! Dan is
onze babyborrel bij De Hoorn helemaal
jouw ding!







Oud Brugge kaas blokjes
Mosterd dip
Olijven
Grissini
Humus dip

RECEPTI EH A PJ ES
 Glaasje met salade van tomaat, mozzarella,
basilicum, avocadocreme en broodkrokant
 Soepje van asperges met grijze garnaal
 Kroketje van gevogelte met knolseldercrème
en komijnsausje
 Rundtartaar ‘Piemontese’ met
ansjoviscrème en focaccia

D ES S ERTEN BU F F E T

(3pp maar 6 keu zes)
 Mini crème brûlée
 Bavarois van gezouten karamel
met mango-passievrucht coulis
 Mini frambozen taartjes
 Klassieke profiterols
 Kommetje met kokos panna cotta, aardbei
met gember, soepje kokos-limoenblad en
limoen yoghurt.
 Diverse soorten macarons

DE HO O RN

BABYBORREL
SILVER

TA F ELH A PJ ES

BABYBORRE L
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TA F ELH A PJ ES

€ 75

p.p.







Oud Brugge kaas blokjes
Mosterd dip
Olijven
Grissini
Humus dip

RECEPTI EH A PJ ES

D ES S ERTEN BU F F E T

(4pp maar 6 keu zes)
 Mini crème brûlée
 Bavarois van gezouten karamel met mango
passievrucht coulis
 Mini frambozen taartjes
 Klassieke profiterols
 Kommetje met kokos panna cotta, aardbei met
gember, soepje kokos-limoenblad en limoen yoghurt
 Diverse soorten macarons

DE HO O RN

BABYBORREL
GOLD

 Glaasje met salade van tomaat, mozzarella,
basilicum, avocadocreme en broodkrokant
 Tempura van scampi met pittige avocadocrème,
gepekelde radijs, tomaat salsa en wortelkrokant
 Soepje van asperges met grijze garnaal
 Kroketje van gevogelte met knolseldercrème en
komijnsausje
 Rundtartaar ‘Piemontese’ met ansjoviscrème en
focaccia

BABYBORRE L
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TAFELHAPJES

€ 88,50

p.p.








Oud Brugge kaas blokjes
Mosterd dip
Olijven
Grissini
Humus dip
Parmaham

RECEPTIEHAPJES

SIGN ATURE

DESSERTENBUFFE T

(6 pp maar 6 ke uze s)
 Mini crème brûlée
 Bavarois van gezouten karamel met mangopassievrucht coulis
 Mini frambozen taartjes
 Klassieke profiterols
 Kommetje met kokos panna cotta, aardbei met
gember, soepje kokos-limoenblad en limoen yoghurt
 Diverse soorten macarons

DE HO O RN

BABYBORREL

 Glaasje met salade van tomaat, mozzarella, basilicum,
avocadocreme en broodkrokant
 Tempura van scampi met pittige avocadocrème, gepekelde
radijs, tomaat salsa en wortelkrokant
 Soepje van asperges met grijze garnaal
 Kroketje van gevogelte met knolseldercrème en
komijnsausje
 Rundtartaar ‘Piemontese’ met ansjoviscrème en focaccia
 Licht gegaarde Sint-Jakobsvrucht met limoen, salsa
van fijne seizoensgroenten, crème broccoli en
ciabattakrokant

K IND ER
F O R MULE
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€ 56 p.p.

K IN D ERFORMU LE
RECEPTIE:
 Tomaat mozzarella in een glaasje met
broodkrokant
 Tomatensoepje
 Mini kaaskroketje
 Mini worstenbroodje

D ESS ERT:
 Mini crème brûlée
 Chocomousse met chocolade schilfers
 Mini cornetto ijsje

31

KI N G

DE HO O RN

QU E E N

www.dehoorn.eu
info@dehoorn.eu
+32 16 84 19 20
instagram.com/dehoorn
facebook.com/dehoorn
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