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Sammenvatting van
Uw evenement
DATUM

Dinsdag 31/12/2019

TYPE EVENEMENT

Zittend diner

LOCATIE

Hippodroom Oostende

ADRES

Avenue Reine Astrid 10
8400 - Oostende

AANTAL GASTEN

100 , 10 dagen voor event te bevestigen

Timing
Catering

Locatie

Lengte

Aantal gasten

Opbouw
Aperitief

19:00 tot 20:00

100

Diner

20:00 tot 23:00

100

Afbouw

Contacten en dienstverleners
Beschrijving

Naam

Telefoon

GSM

E-mail

Dossier verantwoordelijke

Marie-Victoire Reynders

+32 2 359 92 40

+32 472 40 50 60

marievictoire@chou.be
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Aperitief
TIMING : 19:00 aan 20:00
Geserveerd op plateau

Uw assortiment van zakouskis
4 stuks / persoon
Naargelang het seizoen, de markt en selectie van de chef, in de sfeer van...

Zakouskis
Koud
Chips van zoete aardappel, mousse van zalm met dille, kaviaar van forel
Focaccia broodkorstjes en mousse van artisjok
Zanddeegkoekje van parmezaan, sint-jacobsnootje, slagroom van kaviaar
Gerockte zalm, granny smith, zure room
Blauwvintonijn met sojasaus
Tramezonne, bressaola met venkel
Hazelnootbroodkorstje, amandel, vijg, gerookte ganzenlever
Maki
Geroosterde foccacia, pannacotta tomaat gryzegarnal
Praline van ganzenlever en pistache
Sushi
Prikkertje met grote garnaal en ananas
Brochette van gegrilde groenten
Geitenkaas en vijg pannacotta

Warm
Kreeftkroketten
Croques van Parmaham, mozzarella, tartuffa
Kaaskroketje met parmezaan
Bonbon van gevogelte met amandelen
Nem van mozzarella
Krokante garnaalballetjes
Croque met artisjok, mozzarella, tartufata en rucola
Zalm prikkertje
Gevogelte prikkertje
Polentavingers

Onze "Amusettes" plateaus
Enventueel ter aanvulling
Volgens het seizoen, de markt en selectie van de chef, in de sfeer van…
Op hoge statafels, plateau voor 15 personen.

Klassiek
Rauwkost en dipsausjes, ambachtelijke worst, kaasblokjes Vieux Waterloo, wasabinootjes…

Deluxe
Extra fijne droge worsten, stukjes parmezaan, huisgemaakte grissinis, wasabinootjes…

Healthy
Houmous met erwtjes en munt, mousse met artisjok, mousse van aubergine en tomaat met basilicum, avocado-ricotta-kruiden,
wortelen-amandel, focaccia broodkorstjes

Groententuin
Radijzen, bloemkool, kerstomaten, wortelen, sauzen
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Bubbels & wijnen
Tentation
Bubbels. Cava Brut Blanc - Herencia.
Witte wijn, rode wijn, bier, verse vruchtsap, water & softdrinks.
La "Dolce Vita"
Bubbels. Prosecco "Perlea Naonis" Millesimato, Magnum.
Witte wijn, rode wijn, bier, verse vruchtsap, water & softdrinks.
Emotion
Bubbels. Champagne Heidsieck Monopole Silver Top.
Witte wijn, rode wijn, bier, verse vruchtsap, water & softdrinks.
Passion
Bubbels. Champagne Pommery Brut.
Witte wijn, rode wijn, bier, verse vruchtsap, water & softdrinks.
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Diner
TIMING : 20:00 aan 23:00
Bediening aan tafel

Koude voorgerecht
Sashimi van zeebaars, vinaigrette van oesters, groene appel, avruga, zwarte radijs, hazelnoot
Holstein Rundsvlees 'carpaccio', daikon, sesam, groene mosterd, groenten, gepofte rijst
Gemarineerde zalm, vinaigrette van granny smith, selderij, kruiden, radijs, advocaat

Warme voorgerecht
Gekonfijte eend, roomsausje met eekhoorntjesbrood, Parmezaanse kaas, Barolo, snijbiet
Nobashi-garnalen, dim sum met ganzenlever, consommé van gelakte eend
Ei gegaard op lage temperatuur, grijze garnalen, jonge blaadjes, Nantua emulsie, pistache, dragon
Geroosterde kwartel, tartare van bloemkool, amandelen, vadouvan, mizuna
Nobashi-garnalen, rode curry, daïkon, edamame, kokos, koriander
Gebakken sint-jakobsnootjes, notenkorst, romige aardpeer, gerookte jus

Visgerecht
Kabeljauw, grijze garnalen, mousseline met beurre noisette, waterkers
Zeebaares, oesters, prei, rösti, rode wijn saus
Duurzamen zeetong, krielaardappelen in algenboter, steranijs, spinazie
Baars, korst van sesamzaadjes, pakchoi, mousseline van wasabi, citroengras

Vleesgerecht
Maïskip, aardpeer, gekarameliseerde uien, tartuffata
Gebraden kalfsvlees, Béarnaise met eekhoorntjesbrood, witloof, glazuur wortelen
Eend, mousseline van wortelen, passievrucht, nougatine van sesam
Rundvlees, spitskool, vergeten groenten, vleessaus met Sarawac peper
Gebakken hinde, zachte, gevulde ui uit de Cévennes, selder, jagersaus

Dessert
Ananas, hibiscusinfusie, kalamansi, lychee
Witte chocolade, praliné, koffie, schuimgebak
Chocolade, pindanoten, pop corn, praliné
Chocolade crémeux, koffiegranité, vanille
Kruidige sinaasappel, crème crûlée, passievruchten
Appel, caramel met gezouten boter, noten, zwarte bes
Peer, venkel, rozemarijn, warme chocoladeschuim

Dranken voor de diner
Découverte
Witte wijn. Château Mémoires - Bordeaux.
Rode wijn. Château Charron - Bordeaux.
Plat en bruisend water.
Italiaanse charme
Witte wijn. Gavi Reserva - Piemont - Biodynamie "Démeter".
Rode wijn. Reserve del Conte - Manincore - Alto Adige.
Plat en bruisend water.
Bio-dynamic
Witte wijn. Pinot Blanc "Zellenberg" van Marc Tempé.
Rode wijn. Piliers du Château Maison Blanche (Montagne-Saint-Emilion).
Plat en bruisend water.
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Elégance
Witte wijn. Domaine Bouchié-Chatellier - Pouilly Fumé.
Rode wijn. Château Grand Pey-Lescours.
Plat en bruisend mineraal water.
Gourmandine
Witte wijn. Domaine Dominique Cornin - Pouilly Fuissé Bio.
Rode wijn. Château Petit Bocq Cru Bourgeois - Saint Estèphe.
Plat en bruisend water.

Koffie bar
Koffie en thee, zoetigheden, aan de bar.

CHOUX DE BRUXELLES GROUP | WWW.CHOU.BE
Pagina: 6/11 | 19-108317 - 001

Dienstdetails
Op basis van minimum 100 gasten

Personeel voor zaal en keuken
Wij zorgen voor een kwaliteitsvolle dienst in functie van het aantal genodigden
Dienstkleding : Witte jas met « Mao » kraag – Zwarte broek
Diensttaal: Nederlands,
Prestatie van ons personeel van minimum van 4:00 uren bediening inbegrepen, opbouw en afbouw niet inbegrepen
Indien deze timing overschreden wordt, zal de verdere bediening in regie verlopen.
In alle gevallen zal een minimum van 5 uur per kelner in rekening gebracht.

Materiaal
Wij voorzien alle nodige materiaal voor zaal en keukenom een vlotte dienst te kunnen verzekeren
Hoge tafels (witte of zwarte quadra), cocktail servetten, zwart of wit tafellinnen, zwart of wit servetten, ronde tafels voor 8
personen, aangepast stoelen…
Plateaus, borden, champagne glazen, wijnglazen, long-drinks, thee en koffie service…. , vazen, ijs en ijsblokjes, diverse
accessoires voor de dienst, mobiele keuken, peper en zout, theelichtjes…

Opmerkingen
Plaatsbeschrijving : Nee
Allergieën : Nee
Leveranciers maaltijd : Nee

Allergenen
Naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 17 juli 2014 betreffende de melding van bepaalde stoffen of producten die
allergieën of intoleranties veroorzaken bij niet-voorverpakte levensmiddelen, leggen wij u de lijst voor van de 14 stoffen die
als allergenen kunnen worden beschouws;
Glutenbevattende granen (tarwe, rogge, gerst, haver, spelt, khorasantarwe/ kamut), Schaaldieren, Eieren, Vis, Pinda, Soja,
Melk (inclusief lactose), Noten (amandelen, hazelnoten, walnoten, cashewnoten, pecannoten, paranoten, pistachenoten en
macadamianoten), Selderij, Mosterd, Sesamzaad, Zwaveldioxide en sulfiet, Lupine, Weekdieren.
Sommige van deze allergenen kunnen aanwezig zijn in onze voorbereidingen. Aarzel niet om contact met ons op te
nemen voor meer informatie.
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Uw prijsraming
Bedrijf

OSTENDE SEA P’LACE sa

Evenement

Zittend diner

Contactpersoon

De heer Olivier DEDRIE

Datum van offerte

10/01/2019

Telefoon nummer

/

Geldig tot

09/02/2019

E-mail

events@seapalace.be

Gemaakt door

Marie-Victoire Reynders

Factuur adres

Koningin Astridlaan 10
8400 Oostende

Offerte nr

SO5823

BTW n°

BE0 443 914 164

Datum
evenement

Dinsdag 31-12-2019

Prijs/u

Hoeveelheid

Total HT

Totaal incl.
BTW

Taxen

1,75 €

400.0 stks

700,00 €

784,00 €

12%

2,00 €

105.0 stks

210,00 €

235,20 €

12%

6,00 €

100.0 stks

600,00 €

726,00 €

21%

11,50 €

100.0 stks

1150,00 €

1288,00 €

12%

22,00 €

100.0 stks

2200,00 €

2464,00 €

12%

8,00 €

100.0 stks

800,00 €

896,00 €

12%

Découverte

15,00 €

100.0 stks

1500,00 €

1815,00 €

21%

Koffie bar

3,00 €

100.0 stks

300,00 €

363,00 €

21%

DIVERSE
KOSTEN

Basis uitrusting

10,00 €

100.0 stks

1000,00 €

1210,00 €

21%

Transport

780,00 €

1.0 Package

780,00 €

943,80 €

21%

STAF

Personeel

35,00 €

56.0 u

1960,00 €

2371,60 €

21%

Beschrijving
Uw assortiment van zakouskis
Onze "Amusettes" plateaus
APERITIEF

Klassiek
Bubbels & wijnen
Tentation
Warme voorgerecht
Gekonfijte eend, roomsausje met
eekhoorntjesbrood,
Parmezaanse kaas, Barolo,
snijbiet
Visgerecht

DINER

Kabeljauw, grijze garnalen,
mousseline met beurre noisette,
waterkers
Dessert
Chocolade crémeux,
koffiegranité, vanille
Dranken voor de diner

Totaal z BTW

Taxen

21%

6140,00 €

1289,40 €

12%

5060,00 €

607,20 €

Totaal

11200,00 €

1896,60 €

Grand Total

CHOUX DE BRUXELLES GROUP | WWW.CHOU.BE
Pagina: 8/11 | 19-108317 - 001

13096,60 €

NAAM
DATUM

HANDTEKENING

Indien u akkoord gaat met onze offerte, onze algemene voorwaarden en huisreglement
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CHOUX DE BRUXELLES
Catering
1. Onderhavige algemene voorwaarden vormen het contract dat de partijen
verbindt, met uitsluiting van de voorwaarden eigen aan de klant. Geen
enkele afwijking aan onderhavige algemene voorwaarden zal worden
toegelaten, behoudens schriftelijke toestemming van “Choux de Bruxelles”,
een groep bestaande uit de vennootschappen: “Groupe Choux de Bruxelles
SA”, “A Propos Catering SPRL”, “A Propos SA”, “RGMP SPRL”, “PBA-PSK
Catering SPRL”, “Good Robinson SA”, “Ostend Sea Place SA”, “Café
Georgette SPRL”, “L’Arche du Gourmet SPRL”, “EP CONCEPT SPRL”. Het niet
toepassen van een clausule, die in onderhavige algemene voorwaarden
werd opgesteld, mag niet worden geïnterpreteerd als het afstand doen van
de Choux de Bruxelles Group om deze te doen gelden. Choux de Bruxelles
respecteert uw privacy, zie ons “Gegevensbescherming” op
www.chou.be/privacy.
2. De offertes van de Choux de Bruxelles Group worden vrijblijvend
opgemaakt. De Choux de Bruxelles Group wordt slechts beschouwd als
verbonden voor zover dat zij schriftelijk de bestelling heeft aanvaard en dat
het gevraagde voorschot werd betaald. De prijzen van de offerte zullen in
elk geval niet meer geldig zijn als de offerte niet werd aanvaard door de
klant en door de Choux de Bruxelles Group binnen een termijn van vijftien
dagen vanaf de datum die rechts beneden op het offertedocument vermeld
staat.
3. Deze offerte dekt niet de kosten voor water, vloeistoffen en eventuele
kosten voor voorziening en distributie van elektriciteit.
4. De offerte wordt berekend op het aantal voorziene genodigden. Elke
wijziging in het aantal deelnemers brengt de facto een prijswijziging met
zich mee in overeenstemming met de indeling van de vaste kosten zoals
het personeel en het materiaal. De werkvoorwaarden aan een “vast” bedrag,
verplichten de Choux de Bruxelles Group er in ieder geval toe haar prijzen
te herzien als het veronderstelde of bestelde aantal meer dan 10% lager ligt
dan wat werd doorgegeven bij het opstellen van de offerte aan een “vast
bedrag”. Bij het uitvoeren van werken aan een “vast bedrag”, wordt elke
vertraging of afbestelling, die niet is voorzien in de overeengekomen
voorwaarden, gefactureerd aan de klant.
5. Een stijging van de prijzen van grondstoffen, van materiaal of van
eventuele salarissen, die plaatsvindt tussen de bestelling en de uitvoering
ervan, zal automatisch leiden tot een aanpassing van de prijzen, die enkel
worden opgesteld onder dit uitdrukkelijk voorbehoud, zonder dat deze
stijging 25% van het aanvaard offertebedrag mag overschrijden.
6. In het geval dat de bestelling ook dienstverleningen zou inhouden, geeft
de klant uitdrukkelijke volmacht aan de Choux de Bruxelles Group om, in
het kader van een aannemingsovereenkomst, de kelners en het
hulppersoneel aan te werven die nodig zijn voor de uitvoering volgens de
voorwaarden die in deze offerte zijn vermeldt, die de klant verklaart te
kennen en te aanvaarden. De klant verbindt er zich toe om de kosten bij
eerste vraag terug te betalen. De klant verklaart de Choux de Bruxelles
Group vrij te stellen van elke verantwoordelijkheid in het kader van deze
volmacht en haar te vrijwaren tegen elke rechtsvordering die tegen haar
zou kunnen worden ingesteld door een lid van het personeel op wie beroep
werd gedaan.
7. Elke wijziging die plaatsvindt na de aanvaarding van de bestelling moet
schriftelijk overgemaakt worden aan de Choux de Bruxelles Group ten
laatste vijftien dagen voor het begin van het evenement, waarbij de Choux
de Bruxelles Group zich natuurlijk het recht voorbehoudt om haar offerte
dientengevolge aan te passen.
De klant verbindt er zich in het bijzonder toe om elke vermeerdering van het
aantal genodigden schriftelijk mede te delen, ten laatste vijftien dagen voor
het begin van het evenement. Wanneer de klant een vermeerdering van het
aantal genodigden minder dan vijftien dagen voor het begin van het
evenement aankondigt, geeft hij zijn akkoord opdat de bijkomende
genodigden hem worden aangerekend aan 125%.
In het geval dat het aantal aanwezige genodigden hoger zou liggen dan het
aangekondigde aantal genodigden, zonder dat de Choux de Bruxelles
Group hiervan op de hoogte werd gebracht volgens de hierboven
beschreven voorwaarden, aanvaardt de klant dat de bijkomende
genodigden hem worden aangerekend aan het overeengekomen bedrag in
de bestelling, vermeerderd met 50%.

9. De klant verbindt er zich toe om voor het personeel van de Choux de
Bruxelles Group, meerdere parkeerplaatsen op de plaats van het
evenement ter beschikking te stellen.
10. De prijzen, die in de offerte vermeld staan, houden geen rekening met
organisatiemoeilijkheden die zich op bepaalde plaatsen kunnen voordoen
en kunnen, naargelang de omstandigheden, herzien worden.
11. Choux de Bruxelles anvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de
schade, van welke aard dan ook van de eigendommen van de klant of die
van deelnemers, zelfs indien de schade het gevolg is van een zware fout of
lichte onopzettelijke fout, en ongehacht de plaats waar de goederen zijn
opgeslagen of zijn verplaatst.
12. Een afbestelling door de klant moet verplicht gebeuren via een
aangetekende zending. Bij afbestelling door de klant meer dan vijftien
dagen voor het evenement (de datum van de zending geldt als bewijs),
verbindt de klant er zich toe om de Choux de Bruxelles Group te vergoeden
met een vastgelegd bedrag van 25% van de overeengekomen deal, naast
de terugbetaling aan de Choux de Bruxelles Group van alle opgelopen
kosten tot op de dag van de afbestelling.
Bij afbestelling door de klant minder dan vijftien dagen voor het evenement,
verbindt de klant er zich toe om de Choux de Bruxelles Group te vergoeden
met een vastgelegd bedrag van 50% van de overeengekomen deal, naast
de terugbetaling aan de Choux de Bruxelles Group van alle opgelopen
kosten tot op de dag van de afbestelling.
13. Alle facturen zijn contant betaalbaar. De reservatie van uw bestelling zal
pas effectief zijn na de overschrijving van een voorschot van 50% naar onze
bankinstelling. Elke onbetaalde som op de vervaldatum zal leiden tot een
betaling van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling van een
verwijlinterest van 1% per maand en van een vaste en niet-reduceerbare
vergoeding van 15% met een minimum van 125 euro bij wijze van
schadevergoeding.
14. De eventuele huur van materiaal wordt onder enige en volledige
verantwoordelijkheid van de klant gedaan, die verplicht wordt om elk verlies
of schade te vergoeden, van welke aard ook, die aan het materiaal kan
overkomen, zelfs toevallig. Zo wordt, met name, elke schade die wordt
aangebracht aan de tafellinnen (brandplekken, vlekken…) of aan het
materiaal, aan de klant gefactureerd.
15. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat een factuur, die niet op een
rechtsgeldige manier werd betwist binnen de acht dagen na de
factuurdatum, met een aangetekend schrijven, als aanvaard zal worden
beschouwd.
16. In het geval dat een bezwaar gegrond zou zijn, zal de
verantwoordelijkheid van de Choux de Bruxelles Group de waarde van de
geleverde goederen niet mogen overschrijden. De Choux de Bruxelles
Group wijst in ieder geval elke verantwoordelijkheid af in hoofde van
vertraging of gebreken van de levering in het geval van
toegangsmoeilijkheden tot de ruimten van de klant of onvoldoende
voorbereiding van zijn ruimten, en meer in het algemeen, in het geval van
overmacht of gebeurtenissen die aan zijn controle zijn ontsnapt.
In geval van schade waarvoor de verantwoordelijkheid toe te schrijven zou
zijn aan de Choux de Bruxelles Group, aanvaardt de klant om geen
schadevergoeding te vragen die hoger ligt dan 1. 000 000 euro in geval van
opeenvolgende lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke schade en dan 250
000 euro in geval van niet-opeenvolgende onstoffelijke schade, zijnde het
maximale tussenkomstbedrag van de verzekering Burgerrechtelijke
Aansprakelijkheid Uitbating, aangegaan door de Choux de Bruxelles Group.
De klant verbindt er zich toe om alle nodige verzekeringen aan te gaan voor
het soort evenement dat hij organiseert, in het bijzonder voor het materiaal
die hem wordt toevertrouwd.
17. De eventuele nietigheid van een clausule van onderhavige algemene
voorwaarden, verandert de geldigheid van de andere bepalingen niet.
18. Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische
Wetgeving en elke betwisting aangaande zal uitsluitend behoren tot de
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bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Brussel.
8. De klant zal er zich van verzekeren dat de toegang tot zijn ruimtes met
hun elektriciteitsvoorziening en eventuele airconditioning en aansluitingen in
alle opzichten conform zijn aan de kenmerken en technische normen van
het gebruikte materiaal.
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