
Shuttle service: een gracieus en vlot ritje van onze privéparking tot aan de entree  

Stijlvolle ontvangst: galante verwelkoming door de portier “en grande tenue” 

Decanteringsceremonie: wijn schenken met traditionele 12l reuze Balthazarfles  

Sabreerritueel: koninklijke inleiding van het attentvolle cadeaumoment voor jarigen 

Muziek & sfeer: door de huis dj met spontane dansmomenten

Kinderen: indoor speeldorp

Clown of tafelgoochelaar: (op zondag), vrolijke en verrassende animatie 
                                     (tijdens communieperiode aangepaste kinderanimatie)

ELKE ZONDAGMIDDAG EN FEESTDAG VANAF 11U30: 
- VAN EEN TÊTE-À-TÊTE TOT EEN GEZELLIGE FEESTTAFEL
- IN PRIVÉZAALTJE APART EN DIT VANAF 25 PERSONEN  

VAN MAANDAG TOT EN MET ZATERDAG VOOR ELK 
PRIVEFEEST VANAF 80 PERSONEN

Salons Cortina
Lauwestraat 59
8560 Wevelgem

www.salonscortina.be
info@salonscortina.be

+32 (0)56 41 25 22

Buffet royal met dans



Aperitief, dranken & hapjes van de chef (duur: 30 min.)

Aperitief aan tafel, vergezeld van 3 seizoensamuses van de chef
Glaasje brut “Eccellenza” -vin mousseux (8,5% vol) met bijservering
appelsiensap – mocktail 

Liever een Prestige wijn? (Gelieve bij reservatie door te geven)

Liever een Franse kasteelwijn? (Gelieve bij reservatie door te geven)

Witte wijn (+ € 5,00/p.p.)
Château Grand Jean, Bordeaux (Frankrijk) 
Edmond de la Fontaine, Chardonnay Grand Premier Cru (Luxemburg)

Rode wijn (+€ 5,00/p.p.)
Château Glanet, Bordeaux Supérieur, Fût de chêne (Frankrijk)
Bodegas Luzon, Las Hermanas, Autor Red (Spanje)
Aguaribay, Malbec, Baron Edmond Rotschild (Argentinië)
Château Edmond de la Fontaine – Pinot Noir – Réserve Barrique (Luxemburg)

Witte wijn
Saint Véran, Joseph Drouchin, Bourgogne (+ € 28,00/fles) 
La Pierrelée, La Chablisienne, Chablis (+ € 28,00/fles)
Château Tour Léognan, Pessac (+ € 33,00/fles)
Les Adelins, Pouilly Fumé, Loire (+ € 33,00/fles)

Rode wijn
Château Caronne Sainte Gemme, Haut Médoc (+ € 33,00/fles) 
Château de la Commanderie, Lalande-de-Pomerol (+ € 33,00/fles)
Zédé de Labégorce, Margaux (+ € 38,00/fles)
Château Croque Michotte, Saint-Émilion Grand Cru (+ € 38,00/fles)

Onze huissommelier selecteerde telkens kwalitatieve passende wijnen.
Indien u toch een upgrade wenst, vindt u onze alternatieven hieronder:

Wenst u een tikkeltje meer ?  
(Gelieve bij reservatie door te geven)

Apero aan tafel  3 hapjes
Duur: 30 min 

 Receptie met 3 hapjes
Duur: 1 uur 

Sélection crémant “Eccellenza” - méthode traditionelle + € 7,00/p.p. + € 11,00/p.p.

Sélection champagne Grand Cru Blanc de Blancs « Jean Milan » + € 13,00/p.p. + € 18,00/p.p.

Champagne “Taittinger” Brut Réserve + € 48,00/fles + € 48,00/fles

Prijzen Buffet Royal op zondag of feestdag 

Prijzen Buffet Royal privé van maandag t.e.m. zaterdag

(Vanaf 11u30, dranken inbegrepen tot 17u30) In zaal
Escoffier

Buffet Royal  met aperitief aan tafel en 3 hapjes € 76,00/p.p.

Buffet Royal  met 1 uur receptie en 3 hapjes* € 83,00/p.p. (op balkon)

* Wenst u deze formule in een privézaal  vanaf 25 volwassen personen: supplement van € 12,00/p.p. (Dit voor gebruik aparte zaal, privébediening, enz.)

Buffet Royal vanaf 80 personen  
Startuur: ‘s middags om 11u30 of ’s avonds om 18u30

Uitgebreide buffetformule
zonder kreeft

Uitgebreide buffetformule
met kreeft

Buffet Royal  met 1 uur receptie en 3 hapjes € 93,00/p.p. € 97,00/p.p.

Drankenforfait na de koffie voor een duurtijd van 2 uur  (vanaf 80 pers.) + € 14,00/p.p. + € 14,00/p.p.

Drankenforfait na de koffie voor een duurtijd van 3 uur (vanaf 80 pers.) + € 16,00/p.p. + € 16,00/p.p.

Alle andere dranken zijn inbegrepen vanaf het aperitief tot aan de koffie of de gekozen formule zoals :
Door onze huissommelier geselecteerde witte en rode wijnen. Stella, Hoegaarden, kriek Belle-Vue,  
Leffe blond/bruin, Tripel Karmeliet, waters en softdrinks, Grootmoeders koffie en theeselectie van het huis. 

Op eenvoudig verzoek ook alcoholvrije bubbels, wijnen en bier. 

Op zoek naar extra animatie of muzikale omlijsting vraag vrijblijvend naar onze referentielijst. 
Wij eindigen steeds in schoonheid op zaterdagavond om 4u.00 en zondag om 17u.30.



Hoofdgerecht 
Volgens onze wekelijkse marktaanvoer stellen wij met de grootste zorg een smaakvol hoofdgerecht samen.

• Belgisch rund Wit-Blauw. Een gebakken, sappige tournedos met bijhorende roomsaus of
• Chef’s choice. Heerlijke vleessuggestie van de chef, volgens seizoens- en marktaanvoer of
• Catch of the day. Dagverse vissuggestie van de chef, volgens seizoens- en marktaanvoer

• Foie Gras 
Foie ‘royale’ pomme d’amour' stijl – truffel van foie gras – soesje met ganache van eendenlever

• “Cortina’s live cooking”: klassieke en populaire gerechtjes 
Variatie van huisgemaakte kaas- en garnaalkroketjes – gefruite peterselie – verse tartaar – citroen – klassiekers ‘en cocotte’ 
vol au vent – scampi in lookboter met fijne groenten – verse mousseline – Noordzeevis met witte wijnsaus – gemarineerde mosselen  
vers bereide risotto: groene asperge & tuinbonen 

• Soep corner 
Huisbereide cappuccino van kreeft met Armagnac – dagverse seizoensgroentesoep – half opgeklopte room – gemalen Emmentaler 
croutons – gehakte peterselie – assortiment vers gebakken brood & hoeveboter

• Ambachtelijke charcuterie & zuiderse delicatessen 
Live versneden charcuterie: fijne salami ‘pur porc’ – Serrano ham ‘reserva’ – typische streekgebonden boerenpastei – varkensrilettes 
droge worstjes – gerookte worstjes – porchetta met salie & rozemarijn – traaggegaard buikspek – hoofdvlees  – salami “Fuet” (met 
provencaalse kruiden, noten, gedroogde tomaat, enz) – assortiment garnituren: focaccia tapenade van zongedroogde tomaat  
millefeuille met sobrasada uit Mallorca

• Italiaanse antipasti & saladbar 
Pastasalade met limoenpesto – Caesar salad – Griekse salade – Salade caprese – Italiaanse olijven – peperino gevuld met kaas

• gegrilde uitjes  – uitjes met balsamico – artisjok partjes in olijfolie – gegrilde courgette – gegrilde champignons – mini augurken 
tartaar van zuiderse tomaat – verse lookbroodjes – verse bruchetta’s – bladerdeeg millefuille met parmezaan – tapenade en 
zongedroogde tomaten  – diverse dressings: bieslookvinaigrette, balsamico, groene pesto

• Seizoensbuffet 
Per seizoen bieden we een variatie van gerechten aan met dagverse bereidingen gebaseerd op ons marktaanbod 

Onze samenstelling van het buffet kan wijzigen naar gelang het seizoen of volgens marktaanvoer

Kreeftenparade  
Feestelijke ouverture van “Buffet Royal” en dit met een half kreeftje per persoon

Unieke foodhal met overvloed aan degustaties van voorgerechtjes  
Hiervan zult u het water in de mond krijgen…

• Oesters, de parel uit de zee 
Vers geopende oesters – vinaigrette van rode wijnazijn en sjalot –  vers gemalen peper – citroen

• Fruits de mer “Deluxe” 
Rijkelijk aanbod aan dagverse langoustines – roze garnalen ‘pandalus’ – venusschelpen – gemarineerde partygarnalen – St. Jacobsschelp met 
ceviche van zeevruchten – jumbo kreukels – Bretoense wulken – ongepelde grijze Noordzeegarnalen – gemarineerde Spaanse mosselen 
Zeeuwse mosselen in huisgemaakte tartaar – assortiment garnituren: gemarineerde rode ui, peterselie, sjalot, mayonaise, cocktail

• Tonijn en zalm 
Gepocheerde zalm “baveuse” – huisbereide gravad lax – kroepoek van rode biet met tartaar van zalm – kroepoek van kurkuma 
met tartaar van tonijn – sashimi van zalm – sashimi van tonijn – wakame salade – soja dressing – pikante dressing & luchtige 
wasabimayonaise

• Comptoir “Nordique” van fijne gerookte vissoortjes 
Gerookte sprotfilet – gerookte paling – salade met gerookte makreel – haring gemarineerd in rode sherry – ansjovis met look    
mousse van gerookte forel met haringkaviaar – assortiment garnituren: krokante toast, gemarineerde ajuin, …  

Allergenen of vegetarisch 
Vegetarisch , lactose of glutenintolerant?  Graag vooraf door te geven.
We doen ons uiterste best om te voldoen aan uw eventuele andere wensen.
Indien niet vooraf doorgegeven kunnen we hier helaas geen rekening meer mee houden.



Buffet van nagerechten
• Pannenkoekjes – wafels 

Assortiment garnituren (suiker, boter, nootjes, slagroom, coulis, enz)

• Sabayon van kriekbier - sabayon witte wijn  

Beiden met vanilleroomijs

• Live gebrande crème brûlée 

Vanille – speculoos

• Chocoladefondue 

Marshmallows en fruit

• Pousse cafébar 

Irish coffee – Italian coffee – Baileys coffee 

• Mini gebakjes & fingerfood 

Huisgemaakte tartelettes ‘sablé Breton’ 

Banaan – bresilienne – citroen

• Mini verfijnd gebak  

Bavarois ‘exotic’ – cakepops omhuld met chocolade – javanais 

pistache - mango & gezouten caramel – speculoos 

macaron de Paris – chocoladebrownies – pastel de nata

• Dessertglaasjes ‘Eccellenza’ 

Mousse van witte chocolade & passievrucht – tiramisu  

Panna cotta met bosvruchten – parfait van framboos – mousse Callebaut chocolade  

Café glacé – ijsgekoelde sabayon – nougat glacé

• Oma’s gebak 

Rijsttaart – appeltaart – confituurtaart

• Heerlijk fris 

Fruitbar met vers gesneden fruitsalade

• Zes ambachtelijke soorten ijs 

Vanille, stracciatella, cuberdon, chocolade, speculoos, 

rode vruchten – assortiment garnituren (slagroom, coulis, 

warme chocolade, caramel, enz)

• Chef’s selectie aan Kazen (steeds 4 soorten aanwezig) 

Brugse Blomme – Brie – Rochebaron – Boû de Fagne –   

Comté – Camembert rustique – Chaumes – Dentelle de 

Bruges – Keiems bloempje – Passendale – Bleu d’Auvergne  

Brillat Savarin – Chèvre rondin – Peyrigoux – Munster – Val 

de Weisse – Parmezaan – aangevuld met nootjes, rozijnen 

en druiven, Luikse stroop, vers gebakken broodjes

• Nostalgie 

Vergeten snoep uit grootmoeders bokalen

Buffet van Grootmoeders koffie of onze uitgebreide thee-selectie 

Onderstaande dranken zijn inbegrepen vanaf het aperitief tot aan de koffie of volgens de gekozen formule zoals :

Stella, Hoegaarden, kriek Belle-Vue, Leffe blond/bruin, Tripel Karmeliet,  
waters en softdrinks, Grootmoeders koffie en theeselectie van het huis. 

Op eenvoudig verzoek ook alcoholvrije bubbels, wijnen en bier.

Voor de kids  
Een heus kinderbuffet met kindvriendelijke gerechten. Kids schuiven aan aan het dessertenbuffet.  

Kinderen van 0 t.e.m. 2 jaar        gratis
Kinderen van 3 t.e.m. 6 jaar        € 25,00 p.p.
Jongeren van 7 t.e.m. 13 jaar        € 35,00 p.p.

Kinderreceptie 1u (Kinderaperitief, chips en 1 kinderhapjes)   + € 5,00 p.p.
Kinderreceptie 1,5u (Kinderaperitief, chips en 2 kinderhapjes)   + € 7,50 p.p.
Jongerenreceptie 1u (Kinderaperitief en hapjes van de volwassenen)  + € 7,50 p.p.
Jongerenreceptie 1,5u (frisdranken en hapjes van de volwassenen)  + € 13,50 p.p.

* Vanaf 14 jaar gelden de prijzen van de gekozen formule bij de volwassenen.



BABYBORREL - COMMUNIEFEEST - LENTEFEEST 
HUWELIJK - FAMILIEFEEST - WALKING DINNER 

BUSINESS MEETING & EVENT - ROUWMAALTIJD - HOTEL

ONZE TROEVEN

OP ZOEK NAAR EEN FORMULE OP MAAT  
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE VIA  

INFO@SALONSCORTINA.BE

Restaurant - Feestzalen - Business center - Hotel
Van een fijn feestje tot een grandioos gala


