
CHALET FORMULES LA FINESSE

Even een voorwoordje,

Deze unieke uit volledig eikenhout gebouwen chalet bevindt zich achter 
het restaurant La Finesse, volledig privé en tegen de bosrand wat het totale 
kader nog meer tot zijn recht doet komen.

Er is plaats voor maximum 75 personen zittend om te eten en ruim 100 
personen staand voor bv. walking dinners, recepties, enz.

Er is ook een mooie tuin met groot terras voor een 100-tal gasten 
beschikbaar, gelegen tegen de chalet. Deze zit automatisch in de 
afgesproken prijs, alsook een springkasteel voor de kleintjes maar dan 
vooraf te bespreken.

Heel belangrijk om weten is dat we bij feesten vaste all-in formules hanteren 
zonder enige meerprijs en zonder tijdstip van einduur (laatste feestblok van de dag) , 
dus U moet nooit bijbetalen voor drank na de ko�e en dessert . 
Dus genieten zonder verrassingen achteraf !

Professionele beamer met scherm ter beschikking, gratis Wi�

De chalet is steeds te reserveren vanaf 25 personen.
Beneden dit aantal wordt een forfaitaire kost van 125€ (exclusief btw) aangerekend, 
deze kost valt weg vanaf 25 personen.

Tijdstippen zijn steeds aanpasbaar aan jullie wensen zoals begin-en einduur, 
alsook elke dag van de week 7/7

De chalet kan verhuurd worden met of zonder personeel, maar telkens 
met drank en eten van La Finesse.

Met personeel een keuze uit “barman aan 5€ extra p/p” of “barman én kelner aan 
10€ extra p/p” en “ barman én kelner én kok aan 15€ extra p/p”

Zonder personeel wil zeggen dat als u aankomt alles perfect mooi klaarstaat en jullie 
voor de rest alles zelf doen, zowel de bar als bediening alsook het bakken bij een barbecue. 
Geen schrik, de afwas mag U laten staan ;-))
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Tapasformule

Een eerder nieuw gegeven waar we momenteel aan het werken zijn, heel origineel en wat 
zeker als vernieuwend en leuk door de gasten zal ervaren worden is onze tapasformule.

Jullie worden telkens verrast met vernieuwende gerechtjes in bu�etvorm zoals onder 
andere Pane con pollo alle griglia (gegrilde kip�let,parmezaanse kaas en aioli) , Piadina 
salmone (gerookte zalm,mascarpone,ricotta en rucola) , Zuppa di pomodore (Italiaans 
tomatensoepje) , Bruschetta al pomodoro (met tomaat en basilicum) , Insalata di patate 
(aarappelsla met rode bietjes), Spaghetti con aglio e olio (spaghetti met kno�ook en olie) en 
A�ettati misti ( een assortiment van verschillende Italiaanse vleeswaren ) met als afsluiter 
een Formaggi misti ( een Italiaans kaasplankje met brood ).

Deze formule all-in met drankenforfait ( huiswijnen, bieren, frisdranken,ko�e )

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 35,00€ zonder bediening

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 40,00€ met bediening ( barman ), 45,00€ 
(barman en kelner)

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 20,00€ per persoon zonder bediening

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 25,00€ per persoon met bediening(barman),30,00€ 
( barman en kelner)

Kinderen beneden de 3 jaar gratis.

TIP: Extra Astoria Prosecco (1 glas) vooraf aan 5€ p/p, met prosecco én hapjes aan 8€ p/p 
(bediend door kelner) 
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Broodjes/taart/desserthapjes

Tijdens het hele gebeuren worden jullie voorzien van talrijke receptiebroodjes, sandwiches, 
taart,... dit allemaal in bu�etvorm.

De broodjes zijn ook feestelijk gegarneerd en er zal een uitgebreide keuze in beleg voorzien 
worden waardoor zeker iedereen zijn zin in zal vinden.

Een taarten bu�et ( 5-tal soorten ) zal ook aanwezig zijn vergezeld van glaasjes 
chocomousse (leuk voor de kleinsten onder jullie).

Deze formule all-in met drankenforfait ( huiswijnen, bieren, frisdranken,ko�e )

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 30,00€ zonder bediening

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 35,00€ met bediening ( barman ),40,00€ 
(barman en kelner)

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 15,00€ per persoon zonder bediening
                                                                                                    
Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 20,00€ per persoon met bediening (barman) , 
25,00€ barman en kelner)
 
Kinderen beneden de 3 jaar gratis.             

TIP: Extra Astoria Prosecco vooraf aan 5€ p/p, met prosecco én hapjes aan 8€ p/p
(bediend door kelner)
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Koude bu�etten

Mooi en verzorgd klassiek bu�et met zowel vlees als visgerechten. U kan genieten van de 
volgende lekker en vers bereide gerechtjes mooi gegarneerd

Parmaham/meloen

Kalkoenham

Hespenrolletje met asperges

Tomaat garnaal

Gerookte zalm & heilbot

Aardappelsla en pasta’s met mooi uitgebreid groentenbu�et

Broodjes/boter en sausjes

Deze formule all-in met drankenforfait ( huiswijnen, bieren, frisdranken,ko�e )

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 30,00€ zonder bediening

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 35,00€ met bediening ( barman ),40,00€ 
(barman en kelner)

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 15,00€ per persoon zonder bediening

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 20,00€ per persoon met bediening (barman), 
25,00€ (barman en kelner)

Kinderen beneden de 3 jaar gratis.

TIP: Extra Astoria Prosecco vooraf aan 5€ p/p, met prosecco én hapjes aan 8€ p/p 
(bediend door kelner)
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Koud en warm Bu�et

Mooi en verzorgd klassiek warm en koud bu�et met zowel vlees als visgerechten. U kan 
genieten van de volgende lekker en vers bereide gerechtjes mooi gegarneerd

Parmaham/meloen

Varkensgebraad

Kippenboutje met gestoofde peren

Tomaat garnaal

Zalm�let

Tongrolletjes

Aardappelsla en pasta’s met mooi uitgebreid groentenbu�et

Broodjes/boter en sausjes     

Deze formule all-in met drankenforfait ( huiswijnen, bieren, frisdranken,ko�e )

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 35,00€ zonder bediening

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 40,00€ met bediening ( barman ),45,00€ 
(barman en kelner)

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 20,00€ per persoon zonder bediening

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 25,00€ per persoon met bediening (barman), 
30,00€ (barman en kelner)

Kinderen beneden de 3 jaar gratis.

TIP: Extra Astoria Prosecco vooraf aan 5€ p/p, met prosecco én hapjes aan 8€ p/p 
(bediend door kelner)
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Breugelbu�et koud/warm

Authentiek en verzorgd breughelbu�et naar de alomgekende traditie. Echte en lekkere 
“boerenkost” uit grootmoeders tijd en klaargemaakt op hun wijze… Dit vergezeld van een 
mooi groentenbu�et.

Erwten en uiensoep

Gebraden rosbief met Franse boontjes

Boerenpaté en preskop

Ardeense ham, belegen kaas en appelcompote

Aardappelsla

Boerenbrood met hoeveboter en provencaalsaus

Deze formule all-in met drankenforfait ( huiswijnen, bieren, frisdranken,ko�e )

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 35,00€ zonder bediening

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 40,00€ met bediening ( barman ),45,00€ 
(barman en kelner)

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 20,00€ per persoon zonder bediening

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 25,00€ per persoon met bediening (barman), 
30,00€ (barman en kelner)

Kinderen beneden de 3 jaar gratis.

TIP: Extra Astoria Prosecco vooraf aan 5€ p/p, met prosecco én hapjes aan 8€ p/p
(bediend door kelner)
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Ontbijtbrunch

Kan al vanaf 9.00h s'morgens tot 12.00h

Onze alom bekende ontbijtbrunch.Eigenlijk heel origineel en betaalbaar!

Vele soorten broodjes, beleg, charcuterie, gehaktballetjes, croissant, chocobroodjes, verse 
zalm, zachte en harde kazen, yoghurt, vers fruit,..eigenlijk teveel om op te noemen.

Voor de kleintjes corn�akes, pannekoekjes, ...

Spek en eitjes worden elk halfuur vers gebakken en in au bain-marie geplaatst.

Ook op het bu�et aanwezig zijn ko�e,thee, verschillende soorten fruitsappen, chocomelk, 
water en melk.

Deze formule all-in met drankenforfait ( huiswijnen, bieren, frisdranken )

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 20,00€ zonder bediening

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 25,00€ met bediening ( barman ),30,00€ 
(barman en kelner)

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 10,00€ per persoon zonder bediening

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 15,00€ per persoon met bediening (barman) , 
20,00€ barman en kelner)

Kinderen beneden de 3 jaar gratis.

TIP: Extra Astoria Prosecco vooraf aan 5€ p/p, met prosecco én hapjes aan 8€ p/p
(bediend door kelner)
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BARBECUE

Onze topper en waarvoor we vooral bekend zijn

De barbecue met inbegrip van een uitgebreid pasta-en saladebu�et ( 25-tal verschillende 
kommen met lekkere vers gemaakte pasta’s,salades,gesneden groentjes,warme en koude 
sausjes, verscheidene broodsoorten.

De barbecue houdt de volgende vlees-en visgerechten in:

 -  Kippenboutjes
 -  Spare-ribkes
 -  Lamskoteletjes
 -  Gemengde Saté’s met paprika en ajuin (runds en varkenshaasje)
 -  Scampispies
 -  Chipolata’s
 -  Worstje
 -  Zalmpapillot
 -  Gevulde aardappel met lookboter

Na de barbecue een lekker citroen sorbetijsje in een authentiek geleipotje, ideaal en lekker 
voor de vertering na zo’n uitgebreide barbecue

Deze formule all-in met drankenforfait ( huiswijnen, bieren, frisdranken,ko�e )

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 35,00€ zonder bediening

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 40,00€ met bediening ( barman ), 45,00€ 
(barman en kelner), 50,00€ ( barman, kelner en kok voor barbecue te bereiden )

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 25,00€ per persoon zonder bediening

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 30,00€ per persoon met bediening(barman),35,00€ 
( barman en kelner) , 40,00€ per persoon ( barman, kelner en kok voor de barbecue te 
bereiden )

Kinderen beneden de 3 jaar gratis.

TIP: Extra Astoria Prosecco vooraf aan 5€ p/p, met prosecco én hapjes aan 8€ p/p 
(bediend door kelner)
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“Petite Finesse”

Speciaal voor de “grotere” aantallen en om de prijs te drukken, maar de “ fun” te verhogen!

Aan onze bekende chalet staat er een “mini friet en snack-chalet” waar de mensen tijdens 
het feestgebeuren in een ongedwongen sfeer kunnen genieten van een lekker frietje met 
snack.

Hier kunnen de volgende gerechten afgehaald worden:

Frietje

Frikandel

Bitterballen

Cervela

Visstick

Hamburger naturel

Bami (voor vegetarische personen)

Sauzen: mayonaise – curryketchup-andalouse-samurai en cocktail

Deze formule all-in met drankenforfait ( huiswijnen, bieren, frisdranken,ko�e )

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 30,00€ zonder bediening

De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 35,00€ met bediening ( barman ),40,00€ 
(barman en kelner)

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 15,00€ per persoon zonder bediening

Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 20,00€ per persoon met bediening (barman) , 
25,00€ barman en kelner)

TIP: Extra Astoria Prosecco vooraf aan 5€ p/p, met prosecco én hapjes aan 8€ p/p 
( bediend door kelner )
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Ko�etafels

U kan bij ons ook terecht voor de organisatie van een ko�etafel. Wij verzorgen deze piek-
�jn waarvoor U zich al geen zorgen voor moet maken.

Dit alles in een uniek rustige, ongedwongen sfeer zal altijd een mooi herinneringsmoment 
zijn.

Wij hanteren maar één formule, waarvan we zeker zijn dat deze iedereen tevreden zal 
stellen.

Ko�e/thee naar believen

Ovengebakken receptiebroodjes, sandwiches, kaiserbroodjes, met divers beleg ( 
kaas, hesp, salami, zalmsalade, tonijnsla, scampi diablo, brie, americain, parma-
ham, kippen�let) dit allemaal mooi gedecoreerd op borden en versierd met lichte 
groentjes en fruit.
We voorzien een 5-tal broodjes per gereserveerde persoon

In bu�etvorm een 5-tal soorten fruitvlaaien vrij door de gasten te nemen
We voorzien 1 stuk taart (1/8) per gereserveerde persoon

Versgebakken chocobroodjes/croissants
We voorzien 1 ko�ekoek per gereserveerde persoon

Prijs per gereserveerde persoon inclusief huur zaal en bediening aan 16.50€

Supplementair: grote �essen waters, frisdranken, biertje, glaasje wijn aan 3.00€ per gereser-
veerde persoon.

Aantal personen graag per mail (info@la�nesse.info) doorgeven uiterlijk 2 dagen vooraf-
gaand aan de ko�etafel

Duur van ko�etafel wordt gerekend op max. 2,5h

Minimum aantal personen 25 – maximum aantal personen 75

Er wordt altijd een factuur opgemaakt aan de betrokken familie.
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Vergaderzaal chalet La Finesse

Willen jullie eens op een unieke en rustige omgeving in het groen een 
vergadering/bedrijfspresentatie/bijeenkomst organiseren?

Dit kan bij ons in “Chalet La Finesse”, wij bieden plaats tot 70 personen.

Aanwezig zijn een professionele beamer met scherm, draadloos internet, �ipchart en 
whiteboard met sti�en.

Volgende formules zijn mogelijk (incl. huur zaal/btw)

Formule 1 ( max 3 uren **)

Ko�e, thee, waters en frisdranken
Gebruik zaal en aanwezige materialen
Prijs per aanwezige persoon (exact aantal 2 dagen op voorhand doorgeven) aan 12,50€

Formule 2 ( max 3 uren**)

Ko�e, thee, waters en frisdranken
Broodjesbu�et met kaas/hesp/salami/gerookte zalm/kip curry/krabsla (3st./p/p)
Gebruik zaal en aanwezige materialen
Prijs per aanwezige persoon (exact aantal 2 dagen op voorhand doorgeven) aan 17,50€

Formule 3 ( max 3 uren**)

Ko�e, thee, waters en frisdranken
Ontbijtbroodjes zoals chocokoek/croissant (2 p/persoon met verse fruitsap)
Broodjesbu�et met kaas/hesp/salami/gerookte zalm/kip curry/krabsla (3st./p/p)
Gebruik zaal en aanwezige materialen
Prijs per aanwezige persoon (exact aantal 2 dagen op voorhand doorgeven) aan 21,50€

** Per begonnen volgend uur 2,50€ per persoon supplementair
Ook uitgebreidere maaltijden s’middags/s’avonds mogelijk na overleg



Uitgebreid pastabu�et

De gasten worden bij aankomst verwend door ons uitbreid pastabu�et waaronder de 
volgende heerlijke gerechtjes

Pasta bolognaise

Lasagne

Pasta kaas/ham met “penne” pasta

Pasta arrrabiata (vegetarisch)

Pasta linguine met scampi’s en gerookte zalm

Pasta ravioli

Pasta aioli

Pasta canelloni

Verscheidene lekkere broodsoorten/kazen voor op de pasta’s

Dessert:

Dessertpalletje van de chef a�ankelijk van het seizoen ofwel een lekkere duo van sorbet in 
een feestelijk glaasje

Deze formule all-in met drankenforfait ( huiswijnen, bieren, frisdranken,ko�e )
De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 35,00€ zonder bediening
De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 40,00€ met bediening ( barman ), 45,00€ 
(barman en kelner)
Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 20,00€ per persoon zonder bediening
Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 25,00€ per persoon met bediening(barman),30,00€ 
( barman en kelner)

Kinderen beneden de 3 jaar gratis.

TIP: Extra Astoria Prosecco (1 glas) vooraf aan 5€ p/p, met prosecco én hapjes aan 8€ p/p 
(bediend door kelner)
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Grill formule

Ook een topper en waarvoor we vooral bekend voor zijn.

Lekker grillen zonder naar de barbecue te moeten lopen, perfect ook bij minder goed of 
kouder weer, wij grillen en brengen de lekkernijen aan tafel en jullie genieten…

De grill formule met inbegrip van een uitgebreid pasta-en saladebu�et waaronder 25-tal 
verschillende kommen met lekkere vers gemaakte pasta’s,salades,gesneden groentjes,war-
me en koude sausjes, verscheidene broodsoorten.

Het mooie hiervan is dat er telkens mooie schotels/planken geserveerd worden op tafel, 
telkens per 4 à 5 personen met een variatie van gerechtjes waar iedereen zijn zin in zal 
vinden;

U moet dus enkel naar het groenten - en pasta bu�et te lopen wat de losse sfeer ten goede 
komt.

De grill formule houdt de volgende vlees-en visgerechten in;      

 - Kippen�let
 - Spare-ribjes
 - Lamskoteletjes
 - Steakjes
 - Scampispies
 - Chipolata’s
 - Gamba’s

Na de grill een lekker citroen sorbetijsje in een authentiek geleipotje, ideaal en lekker voor 
de vertering na zo’n uitgebreide barbecue of een dessertpalletje van de chef a�ankelijk van 
het seizoen

Deze formule all-in met drankenforfait ( huiswijnen, bieren, frisdranken,ko�e )
De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 35,00€ zonder bediening
De prijs all-in per persoon voor heel dit gebeuren 40,00€ met bediening ( barman ), 45,00€ 
(barman en kelner)
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Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 25,00€ per persoon zonder bediening
Kinderen all-in tussen 3-12 jaar kosten 30,00€ per persoon met bediening(barman),35,00€ 
( barman en kelner) 

Kinderen beneden de 3 jaar gratis.

TIP: Extra Astoria Prosecco vooraf aan 5€ p/p, met prosecco én hapjes aan 8€ p/p 
(bediend door kelner) 

LEUKE EXTRAATJES MOGELIJK VOOR ALLE FORMULES

Gateau naar aanleiding van feestgebeuren (verjaardag,huwelijk,pensioen,geboorte,…)ar-
tisanaal en huisgemaakt door de chef ( 3 € per persoon )

Extra Astoria Prosecco (1 glas) vooraf aan 5€ p/p, met 2 hapjes erbij aan 8€ p/p (bediend 
door kelner)

Champagne ijskoeler gevuld met verse Franse oesters ( 2.5€ per stuk)

Dessertenbu�et met minigebakjes (eclairs,slagroomsoesjes,…), chocomousse, tiramisu, 
rijst, pro�terolles , verse fruitsla

Prijs per persoon 6€ , kinderen tussen 3-12 jaar 3€


