
Alle feestelijke momenten in ‘t leven vieren wij samen!

Onze jarenlange ervaring staat garant voor een vlekkeloos feest dat
tot in de puntjes verzorgd wordt door ons gedreven team.

Een feest waaraan jullie gasten graag terugdenken!

Met onze unieke, hedendaagse all-in formule proberen wij in te
spelen op al uw wensen zodat wij u als klant kunnen tevreden stellen.
Niet overtuigd van deze formule?

Geef gerust jullie persoonlijke input, wij werken graag
een ander voorstel uit.

Let’s party
VANAF 40 VOLWASSENEN

Klokhof
Sint-Anna 2

8500 Kortrijk

www.klokhof.be
info@klokhof.be

+32 (0)56 22 97 04

RESTAURANT - HOTEL - FEESTZAAL
KORTRIJK



Sélection Brut “Eccellenza” - Vin mousseux (8,5% vol.)
Kir Les Grands Seigneurs       € 21,00/p.p.
Appelsiensap
Homemade ice-tea met rode vruchten

Sélection Crémant “Eccellenza” - Méthode traditionnelle
Kir Les Grands Seigneurs        € 30,00/p.p.
Appelsiensap
Homemade ice-tea met rode vruchten

Een hedendaagse twist 
2 huisbereide smaakvolle mocktails,    Suplement van € 2,50 /p.p.
origineel gepresenteerd.

Ook inbegrepen in bovenstaande formules
Geselecteerde witte en rode wijn, Stella, Hoegaarden, Kriek,  
Leffe blond/bruin en Tripel Karmeliet, waters en softdrinks.

Iets langer vieren dan de voorziene tijdsduur
Na de voorziene tijdsduur worden de dranken gerekend aan kaartprijzen 
vanaf € 2,70/st en het Eccellenza personeel voor bediening van 
de dranken aan € 35,00/begonnen uur/kelner

Drankenformule per persoon (duur: 3 u start: 20u - excl. dranken - excl.  food - vanaf 40 pers.)

Sélection Champagne Grand Cru Blanc de Blancs “Jean Milan”  
Kir Les Grands Seigneurs        € 39,00/p.p.
Appelsiensap
Homemade ice-tea met rode vruchten



Een indruk van onze seizoensselectie

Hapjesformules voor 3 uur
Sympa      € 18,00/p.p.
Een seizoensselectie van onze chef bestaande uit :
- 7 eigentijdse amuses (koud en warm), 2 desserthapjes als leuke afsluiter

Bienvenue      € 21,00/p.p.
Een seizoensselectie van onze chef bestaande uit :
- 8 eigentijdse amuses (koud en warm) + 1 trendy bordje
- 1 desserthapjes als leuke afsluiter

Royale      € 25,00/p.p.
Als warm welkom staat volgende fingerfood op tafel :
- Homemade bladerdeegstaafjes “Millefeuille”
- Tartaar van tomaat en mousse van forel met krokante zuurdesemtoast

Een seizoensselectie van onze chef bestaande uit :
- 6 eigentijdse amuses (koud en warm) + 1 trendy bordje + 1 mini gerechtje
- 2 desserthapjes als leuke afsluiter

Exquise      € 28,00/p.p.
Als warm welkom staat volgende fingerfood op tafel :
- Home-made bladerdeegstaafjes “Millefeuille”
- Tartaar van tomaat en mousse van forel met krokante zuurdesemtoast

Een seizoensselectie van onze chef bestaande uit :
- 4 eigentijdse amuses (koud en warm) + 2 trendy bordje + 2 mini gerechtjes + 
  mini zakje frietjes met mayonaise
- 2 desserthapjes als leuke afsluiter

Koude amuses
Kroepoek met tonijn wasabimayonaise, Crostino met Spaanse ham en truffel crème,
Lolly van eend en rode vruchten, Hoorntje met mousse van forel, ...

Trendy bordjes
Huis gerookte zalm met mimosa van ei, Tataki van tonijn en wasabimayonaise,
Rundscarpaccio met Parmezaanse schilfers, Vitello tonato, ...

Warme amuses
Warme choux met Emmentaler kaas, Toast met camembert met tijm en honing,
Op lage temperatuur gegaard buikspek, Scampi tempura met z’n dip, ...

Mini-gerechtjes
Mini tartiflette, Mini pasta in truffelroom, Mini steak tartaar en frietjes, Mini vispannetje, ...

Populaire nagerechtjes
Mousse van Callebaut chocolade, Parfait van frambozen, Panna cotta, Sablé bretonne, ...

Nog wat extra beleving
Paprika dip met kruidenkaas – geroosterde tortilla’s (op receptietafels)  € 2,00/p.p.
Dip it – groentjes, dips & crackers (op receptietafels)       € 3,00/p.p.
Oesterbar op ijs (2 per persoon)       € 3,50/p.p.
Buffetje van zalm (Gravad Lax, huisgerookte zalm, sashimi & z’n garnituren)  € 5,00/p.p.
Assortiment van hedendaags gevulde wraps (op receptietafels)   € 5,50/p.p.
Puntzakje verse frietjes met mayonaise       € 3,00/p.p.
Feesttaart, smaak naar keuze       € 6,00/p.p.

Receptieformules (duur: 3 u start: 20u - excl. dranken - vanaf 40 pers.)



Koude walking dinnergerechten      

Warme walking dinnergerechten      

Walking dinner (duur: 3 u start: 20u - excl. dranken) € 40,00/p.p.

Als welkom serveren wij de genodigden 4 hapjes geselecteerd door onze chef. 
Dit kan ook aangevuld worden met nog wat “extra beleving” (zie hieronder)

- Klassieke rundstartaar – gepocheerd kwartelei – stro-aardappel – pickles 

- Ijskoud erwtensoepje  –  eendenlever – gemarineerde beukenzwam – afilla cress 

- Tataki van tonijn – wakame – rammenas – agrum dressing

- Zeebaars – risotto – tuinbonen – boschampignons – kruidenolie – parmesan crumble 

- Sint-Jacobsoester – gelakt buikspek – mousseline butternut – edamame bonen – cracker 

- Cassoulet boschampignons – gepocheerd hoeve-eitje – yuzu beurre blanc – roggebrood

Opteert u nog voor een hoofdgerecht aan tafel? Zie naar onze feestformule.

Nog wat extra beleving
Paprika dip met kruidenkaas – geroosterde tortilla’s (op receptietafels)  € 2,00/p.p.
Dip it – groentjes, dips & crackers (op receptietafels)       € 3,00/p.p.
Oesterbar op ijs (2 per persoon)       € 3,50/p.p.
Buffetje van zalm (Gravad Lax, huisgerookte zalm, sashimi & z’n garnituren)  € 5,00/p.p.
Assortiment van hedendaags gevulde wraps (op receptietafels)   € 5,50/p.p.
Puntzakje verse frietjes met mayonaise       € 3,00/p.p.
Feesttaart, smaak naar keuze       € 6,00/p.p.

Zoete afsluiters  
Selectie uit 3 mini-dessertjes         inbegrepen
- Mousse van witte chocolade – cremeux van passievrucht & chocoladeparels 
- Tiramisu met speculoos & dulce de leche       
- Mousse van Callebaut chocolade       
- Panna cotta met bosvruchten  
- Parfait van framboos met gezouten karamel & gepofte rijst   
  of 
Ons ijsjesbuffet          inbegrepen
- Drie soorten huisbereid ijs met bijpassende garnituren: slagroom,  
  bresiliennenootjes, discosnoepjes, chocoladeschilfers, meringue
of 
“Feesttaart” – luchtige vanillebiscuit met Marasquin – vulling te kiezen                 (+ € 2,50/p.p.) 
of 
“American Style” – roomijstaart met smaak naar keuze                                                (+ € 2,50/p.p.)  
Garnituur : rode vruchten coulis, chocoladesaus en half opgeklopte slagroom 
of 
Royaal buffet van zoetigheden                            (+ € 8,00/p.p.) 



Rodenburg formule “street food” (duur: 3 u start: 20u - excl. dranken) € 37,00 /p.p.

Taco’s
- Chili con carne – krokante groenten  – frisse looksaus
- Krokante kip – kruidenslaatje – yoghurt dressing 

Boa buns
- Pulled pork – hoisin saus – sesam – koriander

Spring rolls
- Thaise loempia – glasnoedels – zoetzure saus

Vers gerolde wraps
- Caesar salad – krokante kip – anjovis
- Gerookte zalm – kruidenkaas  – komkommer

Libanese köfte
- Lamsgehakt – paprika – raita – ijsbergsalade

Als welkom serveren wij de genodigden 4 hapjes geselecteerd door onze chef. 
Dit kan ook aangevuld worden met nog wat “extra beleving” (zie hieronder)

Nog wat extra beleving
Paprika dip met kruidenkaas – geroosterde tortilla’s (op receptietafels)  € 2,00/p.p.
Dip it – groentjes, dips & crackers (op receptietafels)       € 3,00/p.p.
Oesterbar op ijs (2 per persoon)       € 3,50/p.p.
Buffetje van zalm (Gravad Lax, huisgerookte zalm, sashimi & z’n garnituren)  € 5,00/p.p.
Assortiment van hedendaags gevulde wraps (op receptietafels)   € 5,50/p.p.
Puntzakje verse frietjes met mayonaise       € 3,00/p.p.

Zoete afsluiters  
Selectie uit 3 mini-dessertjes         inbegrepen
- Mousse van witte chocolade – cremeux van passievrucht & chocoladeparels 
- Tiramisu met speculoos & dulce de leche       
- Mousse van Callebaut chocolade       
- Panna cotta met bosvruchten  
- Parfait van framboos met gezouten karamel & gepofte rijst   
  of 
Ons ijsjesbuffet          inbegrepen
- Drie soorten huisbereid ijs met bijpassende garnituren: slagroom,  
  bresiliennenootjes, discosnoepjes, chocoladeschilfers, meringue
of 
“Feesttaart” – luchtige vanillebiscuit met Marasquin – vulling te kiezen                 (+ € 2,50/p.p.) 
of 
“American Style” – roomijstaart met smaak naar keuze                                                (+ € 2,50/p.p.)  
Garnituur : rode vruchten coulis, chocoladesaus en half opgeklopte slagroom 
of 
Royaal buffet van zoetigheden                            (+ € 8,00/p.p.) 



Rodenburg formule “Italian food” (duur: 3 u start: 20u - exclusief dranken) € 35,00 /p.p.

Italiaanse antipasti & salad bar
- Pastasalade met limoenpesto – Caesar salad – salade Caprese – Pastrami salade
- 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 met verse lookbroodjes – verse bruschetta’s  
- Bladerdeeg millefeuille met Parmezaan – tapenade en zongedroogde tomaten
- Focaccia met groenten – focaccia met rozemarijn
- Diverse dressings: bieslookvinaigrette, balsamico, groene pesto
Pastabuffet
- Rigatone – boschampignons – truffel – panchetta
- Tortellini – ricotta – spinazie – zachte tomatensaus
Pizzabuffet
- Capriciosa – boschampignons – Italiaanse ham – oregano
- 4 kazen – kappers – olijf – rucola
Risotto
- Boschampignons – basilicum – fijne kruiden
- Groene asperges – tuinbonen – Parmezaan

 Live bereide truffelpasta      + € 9,50/p.p.
 - Truffelpasta live bereid in groot Parmezaan wiel

Als welkom serveren wij de genodigden 4 hapjes geselecteerd door onze chef. 
Dit kan ook aangevuld worden met nog wat “extra beleving” (zie hieronder)

Nog wat extra beleving
Paprika dip met kruidenkaas – geroosterde tortilla’s (op receptietafels)  € 2,00/p.p.
Dip it – groentjes, dips & crackers (op receptietafels)       € 3,00/p.p.
Oesterbar op ijs (2 per persoon)       € 3,50/p.p.
Buffetje van zalm (Gravad Lax, huisgerookte zalm, sashimi & z’n garnituren)  € 5,00/p.p.
Assortiment van hedendaags gevulde wraps (op receptietafels)   € 5,50/p.p.
Puntzakje verse frietjes met mayonaise       € 3,00/p.p.

Zoete afsluiters  
Selectie uit 3 mini-dessertjes         inbegrepen
- Mousse van witte chocolade – cremeux van passievrucht & chocoladeparels 
- Tiramisu met speculoos & dulce de leche       
- Mousse van Callebaut chocolade       
- Panna cotta met bosvruchten  
- Parfait van framboos met gezouten karamel & gepofte rijst   
  of 
Ons ijsjesbuffet          inbegrepen
- Drie soorten huisbereid ijs met bijpassende garnituren: slagroom,  
  bresiliennenootjes, discosnoepjes, chocoladeschilfers, meringue
of 
“Feesttaart” – luchtige vanillebiscuit met Marasquin – vulling te kiezen                      (+ € 2,50/p.p.) 
of 
“American Style” – roomijstaart met smaak naar keuze                                                     (+ € 2,50/p.p.)  
Garnituur : rode vruchten coulis, chocoladesaus en half opgeklopte slagroom 
of 
Royaal buffet van zoetigheden                            (+ € 8,00/p.p.) 



Rodenburg formule “sandwiches”(duur: 3 u start: 20u - exclusief dranken) € 22,00 /p.p.

Tramezzini - driehoekig broodje boordevol fijn beleg
- Huisgerookte zalm met kruidenkaas
- Breydelham met citroencrème
- Noordzeekrab met fijne komkommer 

Zachte en krokante broodjes
- Verse americain ‘preparé’ - huisbereide relish - kropsla
- Kipreepjes in curry met tuinkers
- Gouda kaas met mosterdcrème en kruidensla
- Gerookte heilbot - dille dressing - rucola
- Serrano ham - mozzarella - rode pesto

Assortiment wraps
- Caesar salade - ansjovis - zongedroogde tomaat
- Omelet - wortelsalade - walnoten
- Carpaccio - pesto basilicum - rucola - pijnboompitten

Als welkom serveren wij de genodigden 4 hapjes geselecteerd door onze chef. 
Dit kan ook aangevuld worden met nog wat “extra beleving” (zie hieronder)

Zoete afsluiters  
Selectie uit 3 mini-dessertjes         inbegrepen
- Mousse van witte chocolade – cremeux van passievrucht & chocoladeparels 
- Tiramisu met speculoos & dulce de leche       
- Mousse van Callebaut chocolade       
- Panna cotta met bosvruchten  
- Parfait van framboos met gezouten karamel & gepofte rijst   
  of 
Ons ijsjesbuffet          inbegrepen
- Drie soorten huisbereid ijs met bijpassende garnituren: slagroom,  
  bresiliennenootjes, discosnoepjes, chocoladeschilfers, meringue
of 
“Feesttaart” – luchtige vanillebiscuit met Marasquin – vulling te kiezen                 (+ € 2,50/p.p.) 
of 
“American Style” – roomijstaart met smaak naar keuze                                                (+ € 2,50/p.p.)  
Garnituur : rode vruchten coulis, chocoladesaus en half opgeklopte slagroom 
of 
Royaal buffet van zoetigheden                            (+ € 8,00/p.p.) 

Nog wat extra beleving
Paprika dip met kruidenkaas – geroosterde tortilla’s (op receptietafels)  € 2,00/p.p.
Dip it – groentjes, dips & crackers (op receptietafels)       € 3,00/p.p.
Oesterbar op ijs (2 per persoon)       € 3,50/p.p.
Buffetje van zalm (Gravad Lax, huisgerookte zalm, sashimi & z’n garnituren)  € 5,00/p.p.
Assortiment van hedendaags gevulde wraps (op receptietafels)   € 5,50/p.p.
Puntzakje verse frietjes met mayonaise       € 3,00/p.p.



Forfaitaire formule dranken
Forfait avondfeest :  Stella, Hoegaarden, kriek Belle-Vue, Leffe blond/bruin, Triple Karmeliet, 
waters en softdrinks, reguliere huiswijnen, Grootmoeders koffie en theeselectie van het huis                                                                                                   

Late night snack met hedendaagse twist 
Belgische puntzak frietjes        € 3,00/p.p
Op zijn Belgisch “puntzak frietjes”– mayonaise

Mexican nacho’s         € 4,00/p.p.
Cheddar crème – zure room - jalapeño 

Tosti’s           € 6,00/p.p.
Breydelham – Cheddar – zuurdesembrood – luchtige mosterd dip 
Serrano ham – zongedroogde tomaat – mozzarella – houthakkersbrood – dip rode pesto

Breughelplank Assortiment charcuterie & kazen      € 8,00/p.p
Porchetta ham – boerenpaté –  gemengd gehakt – preskop - Brie de meaux 
Versgebakken brood (Frans stokbrood – multicereals – ciabatta)
Hoeveboter – graantjesmosterd – pickles – zilverui – mini augurk

Drankenformules Let’s party (enkel mogelijk na één van bovenstaande formules)

Drankenforfait met dans tot 01u.  (vanaf 40 pers.) *Dj niet inbegrepen + € 12,00/p.p.*

Drankenforfait met dans tot 02u. ( vanaf 40 pers.) *Dj niet inbegrepen + € 14,00/p.p.*

Drankenforfait met dans tot 03u. (vanaf 40 pers.) *Dj niet inbegrepen + € 16,00/p.p.*

Drankenforfait met dans tot 04u. (vanaf 40 pers.) *Dj niet inbegrepen + € 18,00/p.p.*

Mogelijkheid om te feesten tot 05u00
Mits een bijkomend drankenforfait van € 450,00  tot max. 150 pers.                                                                                                                                         



Kidscorner Eccellenza (t.e.m. 12 jaar  - kids t.e.m. 2 jaar vieren gratis mee.)

Kinderformule 1
- Kidibul en frisdranken 
- Zakje chips

Kinderformule 2
- Kidibul en frisdranken 
- Zakje chips
- Drie kindvriendelijke hapjes( hartig of zoet )
   Bv hartig : Kippeboutje, mini croque, mini worstebroodje,…
   Bv zoet: Chocomousse, Boules de Berlin, ijsje,..

Kinderformule 3
- Kidibul en frisdranken 
- Zakje chips
- Drie kindvriendelijke hapjes( hartig of zoet )
   Bv hartig : Kippeboutje, mini croque, mini worstebroodje,…
   Bv zoet: Chocomousse, Boules de berlin, ijsje,..
- Puntzakfrietjes

Kinderformule 4
- Kidibul en frisdranken 
- Zakje chips
- Vijf kindvriendelijke hapjes( hartig of zoet )
   Bv hartig : Kippenboutje, mini croque, mini worstenbroodje,…
   Bv zoet: Chocomousse, Boules de Berlin, ijsje,..

Extra
- Snoepzakje  € 2,00/p.p.

€ 7,50/p.p.

€ 13,00/p.p.

€ 15,00/p.p.

€ 16,50/p.p.

Vraag naar onze aangepaste kinderanimatie

Op zoek naar een leuke kinderanimatie, kindergrime, kinderact, ballonblazer....
Vraag vrijblijvend naar verdere info, wij zorgen er graag voor.



Een extra “touch” aan uw event…

Op zoek naar een leuke extra touch aan uw event,  
florale en tafeldeco, live muziek, animatie

Vraag meer info hieromtrent aan onze medewerkers, wij delen graag onze 
jarenlange kennis
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Zie volgende pagina voor vervolg reservatie.

Drankenformule per persoon

Een hedendaagse twist ?

Kruis uw keuzes aan

2 uur 2,5 uur 3 uur

Sélection Brut Eccellenza € 16,00/p.p. € 18,00/p.p. € 20,00/p.p.

Sélection Crémant € 25,00/p.p. € 26,00/p.p. € 30,00/p.p.

Sélection Champagne € 30,00/p.p. € 35,00/p.p. € 39,00/p.p.

(in combinatie met receptie & buffetformule en dessertwandeling)

2 huisbereide smaakvolle mocktails, origineel gepresenteerd 
(sup. van € 2,50 /p.p.)

Na de voorziene tijdsduur worden de dranken worden gerekend aan kaartprijzen (vanaf 2,70€/st)  
en het personeel voor bediening dranken (35,00 €/begonnen uur/kelner)

Feest op: Maan- / dins- / woens- / donder- / vrij- / zater- / zondag Datum:.......... /........ /......... startuur: .................

Aantal volwassen personen (vanaf 16 jaar): ...........................................................................................................................................

Aantal kinderen: ......................(0 -2 jaar)......................(3 - 6 jaar)......................(7 - 12 jaar)............................(13 - 15 jaar)

Wenst graag een factuur.

BTW:......................................................................................

Factuuradres:..................................................................

..................................................................................................

Reservatiegegevens

Naam:.............................................................................

Adres:..............................................................................

Postcode/Stad:................................................

Telefoon:........................................................................

Email:......................................................................................

Contactpersoon:..............................................................

Geboortedatum:..............................................................

Praktische informatie

- Definitief aantal 14 dagen vooraf schriftelijk of per mail te bevestigen.
- Last minute wijzigingen kunnen tot 3 dagen vooraf schriftelijk of per mail doorgeven worden.
- Eventuele tafelschikking 14 dagen vooraf mee te delen.
- Betalingsvoorwaarden:
   Een voorschot van € 15,00/p.p. bij reservatie
   Saldo één week vooraf of op dag van feest  

BESTELBONRESTAURANT - HOTEL - FEESTZAAL



Hapjesformule (duur 3 uur)          

 Sympa           € 18,00/p.p.

 Bienvenue          € 21,00/p.p.

 Royale           € 25,00/p.p.

 Exquise          € 28,00/p.p.
 

Extra beleving 

     Paprika dip met kruidenkaas – geroosterde tortilla’s (op receptietafels)  € 2,00/p.p
 Dip it-groentjes, dips & crackers        € 3,00/p.p.  

 Buffetje van zalm(Gravad Lax, huisgerookte zalm, sashimi & z’n garnituren)   € 5,00/p.p.                  

 Assortiment van hedendaags gevulde wraps     € 5,50/p.p. 
 Puntzakje met verse frietjes en mayonaise      € 3,00/p.p. 
 Snoepbuffet met onze snoepbokalen       € 2,00/p.p.  

 Oesterbar op ijs (2 per persoon)        € 3,50/p.p. 

Keuze formule (duur 3 uur)      
Wij kiezen volgende babyborrelformule

 Walking dinner          € 40,00/p.p.
 Rodenburg formule “street food”       € 37,00/p.p.
 Rodenburg formule “Italian food”       € 35,00/p.p.
 Rodenburg formule “sandwiches”       € 22,00/p.p.

Kinderen (voor alle kinderen éénzelfde keuze)   

   Kinderformule 1 aan € 7,50.............................................. /kinderen 
 Kinderformule 2 aan € 13,00........................................... /kinderen

    Kinderformule 3 aan € 15,00........................................... /kinderen

 Kinderformule 4 aan € 16,50........................................... /kinderen

 Extra: Snoepzakje aan € 2,00.......................................... /kinderen

Kruis uw keuzes aan

Voor akkoord   
Handtekening + naam + datum.



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@KLOKHOF.BE

+32 (0) 56 22 97 04info@klokhof.be St.-Anna 2 8500 Kortrijk


