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Corsendonks Hof
Oud-Turnhout

“Het juiste adres om een feestelijk evenement te
organiseren middenin een landelijke omgeving
en een uniek kader.”
Achter de deuren van deze hoeve schuilt onze bruisende onderneming : Brasserie & feestzalen
Corsendonks Hof. Wij openden onze deuren in 1983. De brasserie hebben we uitgebreid met 3
feestzalen. Deze zijn verschillend van grootte en zijn sfeervol ingericht. Onze zalen kunnen gebruikt
worden voor al uw feesten, meetings, huwelijken, recepties, buffetten, babyborrels, … Het mooie
terras en de tuin geven uw feest een gezellige sfeer. Al bijna 40 jaar staan wij bekend voor de
organisatie van alle soorten feesten en evenementen.
Samen met u gaan we op zoek naar de juiste formule die het best past bij uw smaak en uw budget.
Voor verdere inlichtingen kan u steeds contact opnemen met Erwin Blockx of Marc Willems. We
staan erop om van elk feest iets persoonlijks te maken. Neem gerust ook een kijkje op onze website
www.corsendonks-hof.be. Uiteraard bent u ook van harte welkom in onze zaak om de prachtige
feestzalen te komen bekijken.
Deze informatiebundel omvat enkele mogelijkheden en standaardontwerpen die u op weg kunnen
helpen naar een geslaagd feest. Uiteraard hoeft u zich niet gebonden te voelen aan bepaalde
voorstellen. Elk feest is uniek en wij denken graag creatief met u mee om van uw feest een ware
belevenis op maat te maken. Wilt u een feest bespreken? Gelieve dan telefonisch of via e-mail een
afspraak te maken.
Wij danken u alvast voor het vertrouwen in onze zaak en zeggen u graag tot ziens.
Met vriendelijke groeten,

copyright@Corsendonks Hof

Erwin Blockx - Marc Willems
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|Controlelijst|
Om u te helpen bij het verloop van de praktische schikkingen en afspraken kan deze controlelijst een
leidraad zijn voor de organisatie van uw feestelijk gebeuren.
Datumaanvraag
Voor een datum kan u telefonisch of via e-mail informeren. Voor de toelichting van onze
informatiebrochure is een persoonlijk bezoek wenselijk. Hiervoor maakt u best vooraf een afspraak
om misverstanden te vermijden.
Bevestiging
De bevestiging van de datum kan telefonisch of via e-mail gebeuren. U bezorgt ons uw volledige
contactgegevens.
Reservatieovereenkomst
Deze wordt u in tweevoud bezorgd met de vraag om :
o Één exemplaar ondertekend terug te bezorgen;
o Het voorschot ter plaatse of via overschrijving te betalen;
Wanneer aan deze 2 voorwaarden is voldaan is uw reservatie geldig.
Dagprogramma en menubespreking
De bespreking van het feestverloop en menu dient ten laatste 1 maand op vooraf besproken te
worden met Erwin Blockx of Marc Willems. Hiervoor maakt u een afspraak.
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Definitieve aantal + tafelschikking
Het definitieve aantal gasten dient ten laatste 10 dagen op voorhand meegedeeld te worden.
Daarna kunnen wij helaas geen annuleringen meer aanvaarden. Dit aantal zal ‘minimum’ worden
gefactureerd. Eveneens de tafelschikking moet ons bereiken uiterlijk 10 dagen vooraf. Indien u
opteerde voor onze huis-DJ zal deze u ook persoonlijk contacteren om een afspraak te maken i.v.m.
muziekkeuze, openingsdans, enz….

-5Infobrochure feestzalen 2022 - 2023
Corsendonks Hof • Corsendonk 2 • 2360 Oud-Turnhout
003(0)14.450751 • info@corsendonks-hof.be • www.corsendonks-hof.be

|Onthaal|
Het verwelkomen van uw gasten is een belangrijk moment van de dag. Met een mooie receptie
maakt u meteen een goede indruk. Het aperitief of de receptie laten we bij mooi weer plaatsvinden
in één van onze prachtige aperitieftuinen. Bij minder mooi weer vindt het aperitief plaats in onze
bar op de 1ste verdieping of in de feestzaal.
We adviseren om voor uw receptie per uur 3 à 4 hapjes per persoon te voorzien. De hapjes worden
door ons geselecteerd volgend trend, het seizoen, de marktaanvoer den de inspiratie van de chefs.

Standaard receptie / aperitief :
•
•

Gedurende 1,5u
Cava Minstinguett Brut, cava Mistinguett Rosé, Corsendonk Appelsap

•
•
•
•
•

Borrelgarnituur op tafel
4 hapjes naar keuze van onze chef (2 warme en 2 koude)
Combinatie van hoge staantafels en lage tafels met stoelen
Andere drankjes kunnen besteld worden (uitgezonderd sterke dranken)
Prijs per persoon : € 23,50
Extra hapjes : € 2,20 /stuk ® Extra uur receptie : € 7,00 p/p
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Koude hapjes (enkele voorbeelden)

Warme hapjes (enkele voorbeelden)

• Cannelloni van gerookte zalm
• Glaasje met tartaar van scampi met
mango en avocado
• Gandaham met meloenparels
• Carpaccio van Sint-Jacobsvrucht
• Spiesje van tomaat-mozzarella
• Blini met zure room en haring

• Tempura van scampi met kerrie en
kokos
• Kroketje van ibericoham
• Mini-croque monsieur
• Soepje met garnituren
• Runderreepjes op Thaise wijze
• Lamsragout

• Vitello tonato
• Salade van grijze garnalen
• …

• Gegrilde kabeljauw met kruidenschuim
• Kipspiesje zoetzuur
• …
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|Drankenforfaits|
Dranken tijdens de maaltijd “All-in” :
(Witte huiswijn, rode huiswijn, waters)
✓ Voor een 3-gangenmenu
✓ Voor een 4-gangenmenu
✓ Voor een 5-gangenmenu

€ 13,00
€ 17,00
€ 18,50

✓ Inclusief aangepast dessertwijntje

+ € 6,20

Mokka (koffie & thee) na de maaltijd :
✓ Mokka (= 2x rondgang met koffie of thee + 1 praline)
✓ Mokka ‘Corsendonk’ (= mokka, geserveerd met luxe
assortiment van pralines, koekjes en zoetigheden)

€ 7,00
€ 9,90

Dranken tijdens de maaltijd per fles :
✓ Fles witte huiswijn Domaine de la Salette
✓ Fles rode huiswijn Domaine de Sériège

€ 25,20
€ 25,20

✓ Fles water bruisend of niet bruisend (75 cl)

€ 6,80

Dranken na de maaltijd all-in :

€ 26,00

✓ Bieren, frisranken, wijn, koffie, thee
(uitgezonderd likeuren, cava en sterke dranken)
✓ Deze all-in betreft een tijdsspanne van +/- 4 uren.
Het einduur wordt bij de bespreking van uw evenement afgesproken. Nadien wordt er
automatisch overgeschakeld naar een telling per consumptie.

Dranken per consumptie :
✓ Zie drankenkaart in bijlage (= prijzen brasserie)
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Voor een aangepast wijnarrangement maken wij voor u graag een voorstel op maat.
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|Koude voorgerechten|
Trio van scampi – tempura / tartaar / carpaccio
Gerookte zalm – gemengd slaatje / fijne kruiden / toast
Carpaccio van kabeljauw – korianderpesto / slaatje / gebakken scampi
Sint-Jacobsvrucht – parmaham / crumble van amandel / passievruchtencoulis

€ 19,00
€ 18,00
€ 19,00
€ 20,50

Carpaccio van runderhaas – raketsla / balsamico / parmezaan

€ 19,00

Fantasie van Gandaham – kroketje / meloen / porto / crumble tomaat / balsamico
Vitello tonato – tatki van tonijn / komkommer zoetzuur / tonijnsaus
Rundstartaar – carpaccio coeur de boeuf / wasabimayo / gepekelde groentjes

€ 15,50
€ 19,50
€ 19,00

Geitenkaasje – rode biet / appel / honing / spek
Salade burata – gemarineerde tomaatjes / balsamico / garnalen
Trio van voorgerechtjes – 3 mini-voorgerechtjes / seizoensgebonden

€ 17,50
€ 17,50
€ 20,00

|Soepen|
Klassieke soepen
Tomatenroomsoep / aspergeroomsoep / waterkerssoep / kervelsoep /
pompoensoep / preisoep / broccolisoep / champignonroomsoep / ….

€ 7,00
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Gevulde soepen
€ 9,50
Agnes sorelsoep / romige bloemkoolsoep met garnalen / soep van paarse bloemkool met
geroosterde amandel / vissoep met rouille en toast / wortelsoep met gerookte forel / soep van
waterkers met kokosroom en bladerdeeghap / cappucino van erwt met chips van panchetta / …
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|Sorbets|
Framboos / meloen / limoen / appel / kiwi / …..
Champagne

€ 6,00
€ 6,00
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|Warme voorgerechten|
Gebakken scampi – brunoise van Oosterse groentjes / rode pesto
Filet van zeebaars – gegrild / spinazie / trostomaat / boter
Gestoomd kabeljauwhaasje – fijne groentjes / botersaus
Gebakken zalm – scampi / zeekraal / kreeftensaus

€ 19,00
€ 19,00
€ 19,00
€ 19,00

Gegratineerd Sint-Jacobsvrucht – prei / grijze garnaal
Schelvis – witlof / sinaas / knolseldercrème
Kreeft – ravioli / cappucino / tomatencoulis / garnaal

€ 19,00
€ 19,00
€ 19,00
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|Hoofdgerechten|
Zeebaars – fijne groentjes / lichte currysaus
Gestoomd kabeljauwhaasje – krokante groentjes / sausje van roze peper
Gebakken zalm – scampi / zeekraal / kreeftensaus
Schelvis – witlof / sinaas / knolseldercrème
Parelhoen – amandelkorst / seizoensgroentjes / sausje van calvados
Varkenshaasje – licht gerookt / Corsendonk Pater / seizoensgroentjes

€ 26,00
€ 29,00
€ 28,00
€ 27,00
€ 25,50
€ 28,00

Kalfsoester – jonge spinazie / truffelsausje
Gelakte eendenborst – sausje van 3 pepers / seizoensgroentjes
Lamsfilet – rozemarijn / lichte jus / provencaalse groentjes
Ossehaas – crème pastinaak / seizoensgroentjes

€ 29,00
€ 27,50
€ 29,30
€ 35,50

Alle gerechten is onze brochure zijn slechts voorbeelden. Uiteraard is er veel meer mogelijk. Vraag
zeker naar onze suggesties (bv. wildgerechten, asperges, ……). Graag stellen we ook het Menu van
de Chef voor. Dit is een 3-gangen seizoensgebonden keuzemenu (€ 52,50 p/p).
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jhj
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|Warm buffet|
Onze buffetten worden in de feestzaal gepresenteerd met bijpassende groenten, sauzen en
aardappelbereidingen. We voorzien medewerkers bij de buffetten om uw gasten te
bedienen. Een warm buffet kan uitgebreid worden met een voorgerecht en/of een soepje.
Onze buffetten worden geserveerd vanaf 30 personen.
U kan uit onderstaande lijst 6 gerechten kiezen. € 48,50 p/p
Gepocheerde tongrolletjes
op Normandische wijze
Scampi van de chef

Gebakken kabeljauwfilet
botersaus, bospaddestoel
Gegaard varkenshaasje

Mini-entrecote
saignant gebakken
Parelhoenfilet

lichte tomatenroomsaus
met fijne groentjes
Gebakken zalmfilet
kreeftensausje, garnaaltjes
Vispannetje
stoverij van vis in lichte

spek, zilveruitjes en
Corsendonk Pater
Filet van heilbot
roze pepersaus
Tournedos gegrild
saignant gebakken

sausje van calvados en
druifjes
Lamsbout
mosterdsaus
Kalkoenspies
met paprika en ui
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currysaus

Franse eend
sausje van honing en Pink
Lady
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|Walking dinner|
Een walking diner is een leuke en losse formule waarbij uw gasten geen vaste zitplaats
hebben. We voorzien een combinatie van hoge staantafels met barkrukken en lage tafels
met stoelen. De verschillende hapjes (kleine voorgerechtjes) worden aan tafel bediend. We
voorzien 10 hapjes zodat uw gasten voldoende gegeten hebben.
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U kan uit onderstaande lijst 10 gerechten kiezen. € 38,50 p/p
Gerookte zalm
ui / peterselie
Carpaccio van rund

Noorse visschotel
mierikswortel
Tomatenbrood

Gegaard varkenshaasje
pepersaus
Filet van heilbot

kappertjes / parmezaan
Vitello Tonato
kalfsvlees / tonijnsaus
Gandaham
meloenparels / portogel
Garnaalkroketje

parmaham / manchego
Kippiesje
mango-curry
Vlaamse frietjes
mayonaise
Steak tartaar

roze pepersaus
Tournedos gegrild
champignonroomsaus
Mini-entrecote
bearnaisesaus
Aardbei

citroen / peterselie
Soepje van de dag
garnituren / hoevebrood
Tomaat garnaal
cocktailsaus
Gerookte eend
frambozendressing

garnituren
Gepocheerde tongrolletje
normandische wijze
Scampi van de chef
lichte tomatenroomsaus
Gebakken kabeljauwfilet
botersaus / bospaddestoel

trio van aardbeien
Dessertbord
diverse dessertjes
Dame Blanche
chocoladesaus
Brusselse Wafel
slagroom / fruit
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|Desserten|
1) Afzonderlijke desserten
Dessertbord – bavarois / chocolademousse / ijs / gebakje / crème brûlée
Trio chocolade – bavarois / ijs / mousse
Ijstaart – fruit / slagroom / garnituren
Biscuit – fruit / slagroom / garnituren

€ 12,50
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00

Gebakken ananas – speculoosijs
Aardbeienparade – limoen / verse munt / vanille-ijs
Moelleux – rood fruit / crumble amandel / vanille-ijs
Appeltaart – kaneel / vanille-ijs
Crème brûlée – gekarameliseerd / garnituren
Dame blanche 2.0 – chocoladesaus / vanille-ijs
Kaasplankje met 5 kazen
Corsendonks Ijskarretje – verschillende ijssmaken / garnituren

€ 9,10
€ 11,00
€ 10,50
€ 8,50
€ 10,50
€ 10,00
€ 15,00
€ 10,00

2) Dessertenbuffetten
a) Dessertenbuffet 1
€ 17,50
Pannenkoekjes met ijs, chocolade en
advocaat / tiramusi met speculoos /
corsendonks Ijskarretje / vers fruit /
diverse bavarois / chocolademousse wit
en zwart / profiterolles / diverse
gebakjes en taarten
b) Dessertenbuffet 2

€ 14,50
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chocolademousse / diverse bavarois /
diverse gebakjes en taarten / vers fruit /
kaas met notenbrood
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|Vergaderingen|
Onze zalen zijn uiterst geschikt voor het organiseren van vergaderingen. Wij zoeken samen met u
naar de juiste formule. Wij hebben voor u een aantal uitgewerkte pakketten. Meer info vindt u in
onze Meetingguide. Deze brochure geeft u alle nodige informatie i.v.m. vergaderingen, meetings en
zakelijke evenementen. U kan deze brochure op eenvoudig verzoek verkrijgen via post of email of
raadplegen op onze website.

|Huur materialen|
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Voor al uw evenementen kunnen wij u de juiste materialen aanbieden aan de beste huurprijzen.
Podia, springkastelen, muziekbands, buitentoog, artiesten, … Ons evenemententeam gaat voor u op
zoek tegen de beste prijs. Wij maken voor u graag een prijs op maat voor al uw extra
benodigdheden.
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|Babyborrels|
Bent u of iemand in uw naaste omgeving in blijde verwachting? En wilt u de komst van uw baby op
feestelijke wijze vieren zonder zorgen? Bekijk hieronder dan onze speciale babyborrel formules. De
zaal wordt stijlvol aangekleed, de taart en de hapjes en drankjes worden verzorgd, waardoor u meer
tijd over heeft om van deze mooie tijd te genieten. Bij het reserveren van onderstaande formules
voorzien we bij mooi weer een springkasteel voor de kids.

Formule Sweet (gedurende 3,5u - b.v. van 15.00u tot 18.30u)
Onvangst met cava, cava rosé, sinaasappelsap
®
Fingerfood op tafel
®
6 hapjes naar keuze van onze chef
®
Dessertenbuffet
Assortiment patisserie, chocolademousse wit & zwart, seizoensfruit, snoepbar, creme brûlée,
profiterolles, tiramisu, pannekoekjes met chocolade
®
Alle dranken (wijnen, bieren, frisdranken, koffie, thee) gedurende 3,5u
®
Prijs per persoon
€ 54,50

Formule Fancy (gedurende 3,5u - b.v. van 15.00u tot 18.30u)
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Onvangst met cava, cava rosé, sinaasappelsap
®
Fingerfood op tafel
®
4 hapjes naar keuze van onze chef
®
Belgische frietjes in puntzak, mini-hamburgers met salade en sausje,
3 belegde mini-sandwiches
®
Alle dranken (wijnen, bieren, frisdranken, koffie, thee) gedurende 3,5u
®
Prijs per persoon
€ 50,50
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|Decoratie & Bloemen|
Om uw onvergetelijke dag een extra feestelijk accent te geven, worden de zalen van de nodige
decoraties en bloemen voorzien. We bespreken samen met u de gewenste tafeldecoratie. Onze
zalen worden gedecoreerd door onze huisfleuriste. Zij probeert telkens een mooie mengeling te
maken van unieke stukken, gecombineerd met hedendaagse trends. Zilveren kandelaars, koperen
schalen, antieke beelden, … worden één geheel met de handgemaakte bloemstukken en eigen
ontworpen decoraties.
Voor elke gelegenheid toveren wij onze zalen om tot mooie pareltjes. Pasen, Valentijn, Halloween, …
is telkens herkenbaar in onze brasserie. Met de Kerstperiode decoreren wij heel het gebouw met
warme taferelen, kerstbomen, guirlandes en kunstwerken.
Ook voor uw feest wordt er aan de decoratie gedacht. Wij bieden u 2 formules aan : het “DECO
Basic” of “DECO Luxe”. Hieronder vindt u een korte toelichting.

|decoratiepakket – Basic|
•
•
•

Kaarsverlichting op tafel
‘Eenvoudig’ bloemstuk met verse
bloemen op de eretafel
Vaasjes met ‘eenvoudige’ verse
bloemen op de andere tafels
|Prijs|
€ 0,00
(standaard inbegrepen)

|decoratiepakket – Luxe|
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaarsverlichting op tafel
Mooie creatie met verse luxebloemen
op de eretafel
Vaasjes met verse luxe bloemen op de
andere tafels
Rode loper
Tuinlantaarns aan de inkomdeur
Bloemstuk aan de inkomdeur +
blikvanger buiten
Stoelen van het feestpaar worden
versierd met strikken en verse bloemen
Servetten van het feestpaar worden
gedecoreerd met verse bloemen
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|Prijs|
€ 300,00
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|Algemene voorwaarden voor reservaties|
•

Alle prijzen zijn inclusief BTW 12% op voeding en 21% op dranken en bediening.

•

Een reservatie voor een feest is geldig indien aan de volgende voorwaarden is voldaan :
o U betaalde een voorschot :
▪ € 250,00 voor de Kleine Feestzaal en voor de Bovenzaal
▪ € 500,00 voor de Grote Feestzaal.
o U heeft een schriftelijke bevestiging van ons.

•

De betaling van het voorschot geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden.

•

Bij feesten welke gebudgetteerd worden op meer dan € 5000,00 vragen wij een extra voorschot
van 30% van het voorziene totaalbedrag. Dit bedrag dient op 14 dagen voor uw feest of
evenement voldaan te zijn.

•

Bij annulering van het feest op minder dan 5 maanden van de geplande datum wordt het
voorschot ingehouden voor administratiekosten.

•

Onze feestzalen zijn gratis uitgezonderd :
o Indien er geen menu geserveerd wordt (b.v. enkel meeting, voorstelling, …) vragen wij
een huurprijs van € 250,00 voor de grote zaal en € 125,00 voor de kleine zaal.
o Indien er wel een menu geserveerd wordt vragen wij een huurprijs van € 125,00
indien uw feest minder dan € 1000,00 bedraagt.

•

Het sluitingsuur is 2.00u.

•

Onze prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Hetzelfde geldt voor de gerechten, menu’s,
buffetten en de verdeling van de zalen volgens reservatieaantallen.

•

Het definitieve aantal gasten dient ten laatste 10 dagen op voorhand meegedeeld te worden.
Daarna kunnen wij helaas geen annuleringen meer aanvaarden. Dit aantal zal ‘minimum’
worden gefactureerd. Eveneens de tafelschikking moet ons bereiken uiterlijk 10 dagen vooraf.

•

Wij hechten zeer veel belang aan de kwaliteit en de presentatie van onze gerechten. Voor een
vlotte bediening hiervan dienen speeches of sketches voor aanvang van het diner met Erwin
Blockx of Marc Willems besproken te worden. Op deze manier kunnen wij de verschillende
gerechten perfect in het programma laten passen en komen we tijdens het serveren niet voor
verrassingen te staan.
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|Algemene voorwaarden voor reservaties|
•

Naar wettelijke bepaling geldt een algemeen rookverbod in het Corsendonks Hof. Wij
verwachten van u en uw gasten dat deze maatregel gerespecteerd wordt en zullen u ook
verantwoordelijk stellen bij eventuele inbreuken. Eventuele boetes en sancties die daaruit
voortvloeien zijn ten uwen laste.

•

Vegetarische menu’s, speciale diëten enz… vormen geen enkel probleem zolang ze voordien
besteld worden. Op deze manier kunnen wij voor een aangepast menu naar wens zorgen.
Gelieve deze dan ook bij het doorgeven van de aantallen te vermelden.

•

Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na het plaatsvinden van uw evenement. Nadat u het
factuur heeft ontvangen kan u zowel cash komen betalen, als via overschrijving.

•

U bent aansprakelijk voor elke schade toegebracht aan het gebouw, de tuin en alle zich in het
gebouw of de tuin bevindende goederen, ten gevolge van fouten of onvoorzichtigheden begaan
door uzelf of door uw gasten. Corsendonks Hof bvba is niet verantwoordelijk voor ongevallen
en/of beschadigingen of diefstal die zich zouden voordoen op de parking, in het gebouw of
vestiaire, door, aan of van de gasten van het door u ingerichte feest.

•

Corsendonks Hof kan niet verantwoodelijk gesteld worden voor annulereingen wegens
overmacht( bv. storm, staking, brand, pandemie, ….). Bovendien behoudt Corsendonks Hof bvba
zicht het recht voor in geval van overmacht de overeenkomst te beeïndigen zonder dat enge
schadevergoeding kan worden gevorderd.

•

Klachten of bezwaren omtrent de kwaliteit en de hoeveelheid der waren dienen ons binnen de
vijf dagen na levering ervan per aangetekende brief te bereiken om in aanmerking genomen te
kunnen worden. Klachten of bezwaren betreffende de inhoud van onze facturen moeten ons
bereiken per aangetekende brief binnen de 8 dagen na factuurdatum.

•

Bij betwisting is enkel de rechtbanken van het kanton Turnhout bevoegd.
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