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Feestfolder communie/lentefeest 

2020 
 

 

Wij zijn blij u deze folder te kunnen aanbieden. 

Ze werd met veel zorg samengesteld om het u zo eenvoudig mogelijk te maken bij het opmaken 

van een menu voor uw communie- of lentefeest. 

Deze folder biedt een aantal keuzemogelijkheden, zowel voor de volwassenen  

als voor de kinderen, voor het aperitief en de dranken, als voor de maaltijd zelf. 

Gelieve duidelijk uw keuze aan te stippen! Vul ook naam en datum in en fax of mail bijgevoegde 

formulieren terug naar 051/40 41 71 of info@elparador.be 

Het juiste aantal personen (volwassenen en kinderen) vernemen we graag een week vooraf. 

Indien u nog verdere vragen heeft, aarzelt u niet om telefonisch of per mail contact op te nemen. 

Bij bevestiging van uw reservatie vragen wij een voorschot van € 250,00 te storten  

op rekeningnummer BE74 0015 9398 2307 met vermelding van datum en familienaam. 

Alvast hartelijk dank voor de interesse die u stelt in onze zaak! Wij willen graag alles in het werk 

stellen om uw communie- of lentefeest zo aangenaam mogelijk te laten verlopen zodat u en uw 

kind er een mooie en blijvende herinnering kunnen aan overhouden. 

 

We wensen u alvast veel succes toe met het voorbereiden van uw feest! 

 

Nick Ver Eecke – Stefanie Verhaege  

en het El Parador-team  
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VOLWASSENEN 

 
 

Aperitief/drank 

 

☐ Drankenformule communie/lentefeest € 25.00 

- Aperitief Franse Blanc de Blanc “ Paul Louis “ met bijschenken en 4 verzorgde hapjes 

- Geselecteerde wijnen van het huis, water en frisdranken 

- Koffie met versnaperingen 

☐ Opleg Champagne € 8.00 

 

Soep / Sorbet 

 

☐ Indisch kerriesoepje met rode puntpaprika en scampi € 6.00 

☐ Sorbet van mojito € 5.00 

 

 

Voorgerecht 

Keuze uit : € 16.50 

☐ Groenlandse heilbotfilet met Champagnesaus en grijze garnalen  

☐ Huisgemaakte gravlaxzalm met pareltjes van juzu en krokantje 

☐ Vlaamse asperges met gerookte zalm, mousseline en bieslook   

☐ Rundstartaar met gerookte eend en tomatenassortiment, mosterddip  

☐ Carpaccio van tomaat, pestovinaigrette en tofu (veggie) 
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Hoofdgerecht 

Keuze uit: € 23.00 

☐ Lamskroontje 

☐ Ossenhaas (Limousin)  

☐ Parelhoenfilet 

☐ Opgevulde paprika met tapioca en groentjes (veggie) 

 

Deze gerechten worden telkens geserveerd met aangepaste saus, groenten en  

aardappelbereiding. Repasse wordt telkens voorzien. 

 

Dessert 

 

Keuze uit: € 6.00 

☐ IJslam met “ NAAM ” geserveerd met frambozencoulis en  verse aardbeien 

☐ Duo van witte en bruine chocolade, cuberdon en framboos 

☐ Panna cotta van passievrucht, zuiderse vruchten, crumble en vanille-ijs 
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KINDEREN 

 

Aperitief/drank 

☐ Drankenformule kinderen communie/lentefeest € 14.00 

- Aangepaste hapjes: mini pizza, worstenbroodje, kippenboutje 

- Frisdranken en water 

 

Voorgerecht 

Keuze uit :  

☐ Tomatensoep met balletjes € 5.00 

☐ Garnaalkroket (1 stuk) € 7.00 

☐ Kaaskroket (1 stuk) € 7.00 

 

Hoofdgerecht 

Keuze uit : € 9.00 

☐ Kippenbrochet met slaatje en frietjes 

☐ Macaroni carbonara 

☐ Mini huisgemaakte hamburger met appelmoes en frietjes 

☐ Hoofdgerecht volwassenen 

 

 

Dessert 

Keuze uit : € 6.00 

☐ IJslam met “ NAAM “ geserveerd met frambozencoulis en verse aardbeien 

☐ Kinderclown met ijsprikkels 

☐ Chocolademousse 

 


