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POPULAIRE MENU’S
voor groepen groter dan 30 personen
Alle onderstaande menu’s kunnen volledig
aangepast worden naar uw wensen.

Zie www.restaurant-cezar.be/menu voor gerechten en prijzen.
Menu’s zonder keuze kunnen uit alle gerechten van de kaart bestaan.
Speciale wensen buiten de kaart kunnen besproken worden.
Menu’s op zondag en maandag zijn telkens drie gangen.
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MENU’S VOOR GROEPEN GROTER DAN 30 PERSONEN
Er kunnen geen verschillende menu's door elkaar genomen worden.

MENU 1

MENU 2

VOORGERECT

VOORGERECT

Bordje Cézar
Spaanse ham, varkensrilette, smeuïge geitenkaas met toast

Dagsoep

HOOFDGERECHT
Stoverij
met sla en frietjes

DESSERT

Crème Brulée

€ 29,95 / persoon

HOOFDGERECHT
Stoverij
met sla en frietjes

DESSERT

Crème Brulée

€ 29,95 / persoon

MENU 3

MENU 4

VOORGERECT

VOORGERECT

Bordje Cézar

Bordje Cézar

HOOFDGERECHT

HOOFDGERECHT

Zeebaars
met trostomaatjes in de oven en puree

Vis van het moment
met seizoensgroenten, aardappelpuree en mousselinesaus

Chocolademousse

Créme Brulée

€ 33,45 / persoon

€ 37,95 / persoon

DESSERT

DESSERT
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MENU’S VOOR GROEPEN GROTER DAN 30 PERSONEN
Er kunnen geen verschillende menu's door elkaar genomen worden.

MENU 5

MENU 6

VOORGERECT

VOORGERECT

Risotto Carnaroli
met boschampignons en parmezaan

Rundscarpaccio
van Black Angus

HOOFDGERECHT

HOOFDGERECHT

Gehaktballen
in tomatensaus met puree

Vis van het moment
met seizoensgroenten, aardappelpuree en mousselinesaus

Chocolademousse

Tarte Tatin

Met dessert € 38,95 / persoon

€ 49,90 / persoon

MENU 7

STAAND APERITIEF MET HAPJES

DESSERT

VOORGERECT
Soepje
van garnalen

HOOFDGERECHT
Aberdeen Picanha (heerlijke steak)

saignant gebakken, sla, frietjes, pepersaus en béarnaise

DESSERT

Tarte Tatin

€ 49,90 / persoon

DESSERT

5 hapjes samengesteld afhankelijk
van de andere gerechten die gekozen worden.

VOORBEELDEN

Bloemkoolsoepje met gedroogde ham

Toast met Varkensrilette Duke of Berkshire
Steak tartaar met een frietje

Escargots in groene kruidenboter
Soepje van en met garnalen

€ 20,00 / persoon
Dit kan niet besteld worden los van een menu.
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DRANKENARRANGEMENT
ARRANGEMENT 1 (de populairste)

ARRANGEMENT 2

Glas cava

Geen aperitief

Halve fles huiswijn naar keuze per persoon
Water op tafel

Halve fles huiswijn naar keuze per persoon
Water op tafel

Koffie of Thee

Koffie of Thee

€ 22,50 / persoon

€ 16,50 / persoon

ARRANGEMENT 3

ARRANGEMENT 4

Glas cava

Viven IPA biertje als aperitief

Aangepaste wijnen bij voor- en hoofdgerecht
Water op tafel

Aangepast biertje bij voor- en hoofdgerecht
Water op tafel

Koffie of Thee

Koffie of Thee

€ 27,50 / persoon

€ 19,00 / persoon

Wie geen arrangement kiest dient op voorhand
de wijnkeuze te maken zodat wij voldoende hebben
van de gewone wijn.
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AANDACHTSPUNTEN
Wij geven de voorkeur aan betaling de dag zelf met bancontact of cash.
Betaling via rekening kan enkel mits voorschot vooraf
en betaling achteraf binnen de week.
Voorschot van 50% van de maaltijdkost dient ten laaste
een week vooraf op onze rekening te staan.
We kennen zo snel mogelijk het gewenste menu en
ten laatste vijf dagen vooraf het definitieve aantal.

Annulaties tot drie dagen vooraf worden 50 % aangerekend.
Annulaties de dag zelf worden 100 % aangerekend.
Wijziging in aantal personen kan kostenloos tot drie dagen vooraf.
Tot de dag vooraf wordt 50% van de maaltijd aangerekend.
De dag zelf wordt 100% van de maaltijd aangerekend.
Niet genuttigde drankenarrangementen worden nooit aangerekend.
Het bevestigen van de reservatie betekent

dat u deze algemene voorwaarden aanvaard.

Restaurant Cézar
Jeruzalemstraat 1
8000 Brugge
tel. 050 70 97 84
gsm 0471 37 42 47

www.restaurant-cezar.be
post@ restaurant-cezar.be

