GROEPSLIJST KAAIZICHT 2017
ONTBIJTEN
(Voor groepen vanaf 12personen)

MATROOS: €6 p.p.
Koffie, thee of Chocolademelk
3mini-koffiekoeken en pistolet
Confituur en boter
SERGEANT: €11 p.p.
Kannetje koffie, thee of chocolademelk
Vers sinaasappelsap
3mini-koffiekoeken, ciabatta en pistolet
Confituur, ham , kaas , boter
Yoghurt
ADMIRAAL: €15,5 p.p.
Kannetje koffie, thee of chocolademelk
Vers sinaasappelsap
3mini-koffiekoeken, ciabatta, pistolet, bruin brood
Roerei met spek
Confituur, ham, kaas, boter
Yoghurt met vers fruit.
KAAIZICHT: €19,5 p.p.
Glas Cava
Kannetje koffie, thee of chocolademelk
Vers sinaasappelsap
3mini-koffiekoeken, ciabatta, pistolet, bruin brood
Roerei met spek
Confituur, ham, kaas, boter
Yoghurt met vers fruit.
STANDAARD ONTBIJTBUFFET: €17,5 p.p.
koffie, thee, chocolademelk
sinaasappelsap, appelsap
koffiekoeken, ciabatta, pistolets, bruin brood
gekookte eieren, roerei
bonen in tomatensaus, engelse worstjes, spek
ham, kaas, salami, camembert, confituur, choco, boter
yoghurt, vers fruit, ontbijtgranen
UITGEBREID ONTBIJTBUFFET: €19,5 p.p.
koffie, thee, chocolademelk
sinaasappelsap, appelsap
koffiekoeken, ciabatta, pistolets, bruin brood, sandwich, focaccia
gekookte eieren, roerei
bonen in tomatensaus, engelse worstjes, spek
ham, kaas, salami, kippenwit, gerookte zalm, camembert confituur, choco, boter
yoghurt, vers fruit, ontbijtgranen
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DAGSCHOTELS
(Voor groepen vanaf 8 personen)
Prijs en aanbod op aanvraag kaaizicht@gmail.com

BUFFETTEN
(kinderen tot 12jaar aan de helft van de prijs)
(Voor groepen vanaf 12personen)

BROODJESLUNCH: €21 p.p.
Tomatensoep,
Koffie, thee, water, fruitsap,
Pistolets, stokbrood, ciabatta,
Jonge kaas, ham, americain, tonijnsla, kip-kerrie,
Wortels, komkommers, sla, tomaten
BROODJESLUNCH DELUXE: €26 p.p.
Tomatensoep met balletjes,
Koffie, thee, water, vers fruitsap,
Pistolets, stokbrood, ciabatta, focaccia, sandwich
Jonge kaas, camembert, ham, salami, kippenwit, americain, tonijnsla, kip-kerrie, krabsla
Wortels, komkommers, sla, tomaten
Vers fruit
KOUD BUFFET: €42 p.p.
Vleesschotel: (beenham, mortadella, serrano, paté, rosbief, worsten, …)
Visschotel: (gerookte forel, gerookte zalm, tomaat garnaal, haring, oesters, … )
Gevulde eitjes,
Gevulde abrikozen met tonijnsla,
Dipgroentenschotel
STANDAARD GEMENGD BUFFET: €49 p.p.
Koude visschotel met gerookte zalm, ongepelde garnalen en tomaat garnaal
Pastasalade met ham en kaas OF couscoussalade
Aardappelsalade met bieslook
Salade nicoise met verse tonijn OF Griekse salade met feta
Gehaktballetjes in tomatensaus OF witloof in ham gegratineerd met zacht roquefortsausje
Stoofvlees met abdijbier en kroketten OF rundstong in madeirasaus
Scampibrochette met tomaat, prei en kerriesaus OF gebakken zalm met groentjes
Wit en bruin brood
Sauzen, sla en cruditeiten
UITGEBREID GEMENGD BUFFET: €59 p.p
Koude visschotel met gerookte zalm, haring, tomaat-garnaal, rivierkreeftjes en oesters
Koude vleesschotel met beenham, mortadella, jambon-meloen, rosbief, boerenpaté, kippenwit met tuinkruiden,
witte worst, salame de bologne
Pastasalade met ham en kaas
Aardappelsalade met bieslook
Couscoussalade
Stoofpotje van varkenswangen en rostis OF rundstong in madeirasaus met kroketten
Gebakken kippenbil in Jagersaus met erwtjes en worteltjes OF witloof in ham gegratineerd met een zacht
roquefortsausje
Zalmpapillot OF gebakken zalm met groentjes
Stokbrood, bruin brood, focaccia
Sauzen, sla en cruditeiten
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BREUGHELBUFFET: €49 p.p.
Koude vleesbuffet met:
Beenham, mortadella, serrano, paté, rosbief, worsten, …,
Brood en slaatjes
Warm vleesbuffet met:
Gehaktballetjes in tomatensaus,
Hutsepot met worst,
Hamrolletjes met witloof en puree,
Chipolata, witte en zwarte pens met rode kool & appeltjes,
Stoofvlees met abdijbier en kroketten
KAASPLANK: €29 p.p.
Een assortiment kazen, broden en garnituren
Halve fles wijn per persoon inbegrepen
KAAS + CHARCUTERIEPLANK: €35 p.p.
Een assortiment kazen, charcuterie, broden en garnituren
Halve fles wijn per persoon inbegrepen
DESSERTBUFFET: €17 p.p.
Een assortiment nagerechten (fruittaartjes, creme brulées, pannenkoek suzettes, chocolademousse, panna cotta,
koekjes, vers fruit, ijs,… ) in buffetvorm

-

AANVULLENDE DRANK BIJ BUFFETTEN:
Voor dranken à la carte geldt kaartprijs +korting van 5% op het totaalbedrag drank
Drankenforfait: 1/2 fles wijn(rood, wit, rose of gemengd) en water op tafel: €15 p.p.

-

-

APERITIEFFORMULES STANDAARD:
1hapje, 1glas cava, bier, frisdrank of wijn: €7 p.p.

-

2 hapjes, 2glazen cava, bier, frisdrank of wijn: €13,5 p.p.

-

3 hapjes, 3glazen cava of bier, frisdrank of wijn €19,5 p.p.
APERITIEFFORMULES DELUXE:
1 luxe hapje, 1glas champagne, bier, frisdrank of wijn €17 p.p.

-

2 luxe hapjes, 2glazen champagne, bier, frisdrank of wijn €29 p.p.

-

3 luxe hapjes, 3glazen champagne, bier, frisdrank of wijn €39 p.p.
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TEA-ROOM GROEPEN
(Voor groepen vanaf 8 personen)
(Onderstaande prijzen zijn enkel geldig wanneer er minimum 12u vooraf gereserveerd worden en wanneer de keuzes minimum 2u
vooraf mede gedeeld worden)

Pannenkoek met koffie: €5,5 p.p.
Brusselse wafel met koffie: €5,5 p.p.
Pannenkoek met aardbei, banaan en chocoladesaus en koffie: €7,5 p.p.
Brusselse wafel met aardbei, banaan en chocoladesaus en koffie: €7,5 p.p.
Appeltaart met vanille-ijs en koffie: €8,5 p.p.
Dessertbord : €9 p.p.
Gebak van de dag: €6,90 p.p.
(portie slagroom, portie chocoladesaus of bolletje vanille-ijs: +€1 p.p.)

DIVERSEN
(Voor groepen vanaf 12 personen)

Spaghetti bolognaise to share à volonté met geraspte gruyere kaas: €12,5 p.p.
Tapas to share: €18 p.p.
Een afwisselend assortiment verse, gefrituurde & gebakken tapas, brood en sausjes
(VERJAARDAGS)FEEST – BABYBORREL
Ijstaarten, biscuittaarten, fondanttaarten, pannenkoekenbuffet,……,
Kinderchampagne, frikandel met frietjes, braadworst, belegde broodjes,…
Versieringen? Kaartjes? Indien U specifieke wensen hebt laat het ons weten. Wij maken er ons werk van!!!
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ALGEMENE INFORMATIE & VOORWAARDEN
BVBA KAAIZICHT
-

Bediening en BTW: Al onze prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief bediening en BTW, tenzij anders vermeld.

-

Kleinere groepen: Groepen die kleiner zijn dan de aangegeven aantallen kan mits meerprijs.

-

Tafelmenu’s: Wij zorgen, tegen een kleine meerprijs, voor tafelmenu’s al dan niet met een oneliner of logo van uw bedrijf.

-

Kurkgeld: Wijn of Champagne kan u zelf meebrengen tegen een kurkrechtvergoeding. Wijnfles (75cl) = €16 / Champagnefles
(75cl) = €22

-

Openbaar vervoer: U wenst gebruik te maken van de kusttram of bus? Stap af aan halte: Nieuwpoort stad. Kaaizicht is gevestigd
in het autovrije stuk een 20-tal meter van de halte (tussen Café De Paris en Carrefour). Per trein? Stap af aan het station van
Oostende of De Panne/Adinkerke. In beide stations is er overstapmogelijkheid op de kusttram. Vanuit Oostende vertrekt er ook
een bus naar Nieuwpoort (nr 69).

-

Parking: Er is een openbare gratis parking ter beschikking op 50m van onze brasserie naast de fonteintjes (recht over tram en
bushalte Nieuwpoort stad. Kaaizicht bvba staat niet in voor diefstal, ongevallen en/of schade op de parking.

-

Vestiaire: Jassen en mantels kunnen eventueel achteraan de zaak opgehangen worden. Bvba Kaaizicht kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor eventuele diefstallen.

-

Vervoer: Alle reservaties voor taxi, limousine, minibus, boot, … kunnen wij voor U verzorgen.

-

Wifi: Gedurende uw bezoek kunt U genieten van gratis toegang tot het internet. De code zal U mede gedeeld worden indien U dit
vraagt.

-

Tafelschikking: Wij moeten u spijtig genoeg melden dat wij niet altijd een specifieke tafel kunnen garanderen maar we doen ons
best om dit soort vragen onder het motto " eerst komt eerst maalt " tegemoet te komen.

-

Speciale dieetwensen: Om optimaal aan uw verwachtingen te kunnen voldoen, gelieve aan te geven wat uw dieetwensen zijn. Dit
kan een meerprijs tot gevolg hebben.

-

Groepen vanaf 12 personen: Voor groepen vanaf 12 personen dient een voorschot betaald te worden van 50% van de totale
kostprijs. Het definitieve aantal moet uiterlijk 24u vóór de datum van uw reservering worden bevestigd.
Voor particulieren dienen alle rekeningen ten laatste op de dag van het evenement betaald te worden.
Voor btw-plichtige ondernemingen kan een factuur met overschrijving worden bekomen met een betalingstermijn van 2 weken
na het plaatshebben van het evenement.

-

Service voor personen in een rolstoel: Wij zij perfect toegankelijk voor individuele personen of groepen tot 20 personen in een
rolstoel.

-

Dress code: personen in zwembroeken, ontbloot bovenlichaam of ongepaste kledij kunnen de toegang tot onze brasserie
geweigerd worden.
Boekingen: Bvba Kaaizicht beschouwt de boeking als bevestigt indien wij het gevraagde voorschot tegen de vooropgestelde
datum hebben ontvangen. De klant ontvangt deze algemene informatie & voorwaarden als bijlage bij iedere aanbieding of offerte.
Door het bevestigen van een boeking al dan niet na het betalen van een voorschot erkent de klant dienvolgens uitdrukkelijk kennis
te hebben genomen en in te stemmen met deze algemene informatie & voorwaarden.

-

Betalingen: De organiserende klant staat in voor de betaling van het aantal bestelde couverts. Het definitieve aantal personen
dient uiterlijk 24h vooraf doorgegeven te worden. Dit aantal zal als minimum aantal personen worden aangerekend indien het
werkelijke aantal gasten minder blijkt dan verwacht.

-

Facturen: Facturen zijn te betalen binnen de 14 werkdagen. Voor rouwmaaltijden waarbij de betalingen gebeuren door een 3de
partij(verzekeringen, bank, …) wordt een uitzondering toegestaan; Hiervoor bedraagt de betalingstermijn 2 maanden.

-

Extra kosten: Indien een evenement of feest langer duurt dan de openingsuren van Kaaizicht of het onderling afgesproken
tijdstip kunnen wij de extra personeelskosten die hieraan verbonden zijn aan 30€ per uur per personeelslid in rekening brengen.

-

Schade: Elke schade die door de gast(en) aan onze brasserie toegebracht word(en) zal op kosten van de gast(en) worden hersteld.

-

Klachten: Klachten van de gast(en) dienen binnen de 8 dagen schriftelijk te worden bevestigd. Zo niet, zijn deze onontvankelijk.

-

Overmacht: Bvba Kaaizicht behoudt zicht het recht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te
beschouwen in geval van faillissement, mits kennisgeving bij aangetekend schrijven of mail. Indien bvba Kaaizicht een
evenement niet kan laten plaatsvinden door overmacht (sterfgeval, overstroming, elektriciteitspanne, brand …) is een restitutie
van het voorschot mogelijk. Bvba Kaaizicht zal er alles aan doen om zo snel mogelijk een andere plaats te zoeken voor het
evenement indien de klant deze toch wenst te laten doorgaan. Een schadevergoeding wegens overmacht voor het niet
plaatsvinden, een formule en/of prijswijziging of het plaatsvinden op een andere locatie dan overeengekomen kan niet geëist
worden.
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