
Business 
en events

Kasteel d’ Aertrycke
Zeeweg 42

8820 Torhout

www.kasteeldaertrycke.be
info@kasteeldaertrycke.be

+32477 35 22 45

Exclusief kasteeldomein voor feesten, events en business
restaurant - verhuur eventlocatie

Van een gezellige tête à tête tot een groots feest of event



MEETING CENTER KASTEEL D’AERTRYCKE
 

Ontmoet elkaar in een neogotisch kassteel in dit provinciedomein.
Het kasteel De Maere d’Aertrycke is een kasteel in de Belgische stad Torhout.

Kasteel D’Aertrycke beschikt over meerdere unieke feestzalen met authentieke inrichting. De prachtige 
houten trap, de kleurrijke muurschilderingen,… dit alles zorgt voor een echte neo-gotische sfeer.

U vindt hier zeker de ideale ontmoetingszaal voor allerhande businessmeetings en events. 

Heeft u vragen of wenst u te reserveren, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op 
0477/35 22 45 of via sales@eccon.be. 

Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen.

Team Kasteel d’Aertrycke
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2 pg Prijswijzigingen onder voorbehoud



receptie conferentie klaslokaal u-vorm banket

30
personen

20
personen

16
personen

12
personen

30
personen

Joseph Schadde
op het gelijkvloers

Zeeweg 42,8820 Torhout - 0477/352245

receptie conferentie klaslokaal u-vorm banket

60
personen

24
personen

20
personen

20
personen

40
personen

Coralie Limnander
op het geljkvloers

4 tafels van 10p.

Zeeweg 42,8820 Torhout - 0477/352245

ZALEN KASTEEL D’AERTRYCKE GELIJKSVLOERS
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receptie conferentie klaslokaal u-vorm banket

80
personen

40
personen

30
personen

20
personen

50
personen

August de Maere
op het gelijkvloers

5 tafels van 10p.

Zeeweg 42,8820 Torhout - 0477/352245ZALEN KASTEEL D’AERTRYCKE GELIJKSVLOERS

receptie conferentie klaslokaal u-vorm banket

80
personen

- - - -

Het Benedenfoyer
op  het gelijkvloers

Zeeweg 42,8820 Torhout - 0477/352245
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receptie conferentie klaslokaal u-vorm banket

20
personen

16
personen

12
personen

10
personen

18
personen

Salon Louis Fuchs
op het gelijkvloers

1 ovaaltafel

Zeeweg 42,8820 Torhout - 0477/352245ZALEN KASTEEL D’AERTRYCKE GELIJKSVLOERS

receptie conferentie klaslokaal u-vorm banket

20
personen

16
personen

12
personen

10
personen

12
personen

De Lounge
op  het gelijkvloers

1 ovaaltafel

Zeeweg 42,8820 Torhout - 0477/352245
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receptie conferentie klaslokaal u-vorm banket

120
personen

80
personen

60
personen

40
personen

80
personen

Heyst
op de bovenverdieping

8 tafels van 10p.

Zeeweg 42,8820 Torhout - 0477/352245

ZALEN KASTEEL D’AERTRYCKE BOVENVERDIEPING

receptie conferentie klaslokaal u-vorm banket

25
personen

20
personen

12
personen

10
personen

12
personen

Moubeke
op de bovenverdieping

2 tafels van 6p.

Zeeweg 42,8820 Torhout - 0477/352245
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receptie conferentie klaslokaal u-vorm banket

20
personen

20
personen

12
personen

10
personen

16
personen

Fleur de Bruyère
op de bovenverdieping

2 tafels van 8p.

23m2

Zeeweg 42,8820 Torhout - 0477/352245

ZALEN KASTEEL D’AERTRYCKE BOVENVERDIEPING

receptie conferentie klaslokaal u-vorm banket

25
personen

20
personen

12
personen

10
personen

20
personen

Lonnecker
op de bovenverdieping

2 tafels van 10p.

Zeeweg 42,8820 Torhout - 0477/352245
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receptie conferentie klaslokaal u-vorm banket

60
personen

- - - -

Het foyer
op de bovenverdieping

Zeeweg 42,8820 Torhout - 0477/352245

ZALEN KASTEEL D’AERTRYCKE BOVENVERDIEPING

De kasteelkapel
op de bovenverdieping

Zeeweg 42,8820 Torhout - 0477/352245
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CAPACITEIT KASTEEL D’AERTRYCKE
 

Capacitieit per zaal
Hieronder ziet u een overzicht met de meest voorkomende opstellingen en capaciteiten. Uiteraard zijn 
er meerdere invullingen mogelijk. 

Onze zalen worden enkel verhuurd in combinatie met een vergaderarrangement.
De genoemde zaalhuren zijn inclusief 21% BTW.

Daglicht Carre School Theater Caberet Receptie Diner Feest

Joseph Schadde (G) ? - 16 100 12 30 30 -

Coralie Limnander (G) ? - 20 24 20 60 40 -

August de Maere (G) ? - 30 40 20 80 50 -

De foyer beneden (G) ? - - - - 60 - -

Salon Louis Fuchs (G) ? - 12 16 10 20 18 -

De Lounge (G) -

Heyst (B) ? - 60 80 40 120 80 -

Moubeke (B) ? - 12 20 10 25 12 -

Fleur de Bruyère (B) ? - 12 20 10 20 16 -

Lonnecker (B) ? - 12 20 10 25 20 -

De foyer boven (B) ? - - - - - 60 -

Kasteelkapel (B) Ja - - - - - - -

Joseph Schadde (G)

Coralie Limnander (G)

August de Maere (G)

De foyer beneden (G)

Salon Louis Fuchs (G)

De Lounge (G)

Heyst (B)

Moubeke (B)

Fleur de Bruyère (B)

Lonnecker (B)

De foyer boven (B)

Kasteelkapel (B)
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VERGADERARRANGEMENTEN KASTEEL D’AERTRYCKE
 

Een overzicht van onze compleet verzorgde vergaderarrangementen voor één, twee of drie dagdelen. 
Eventueel kunnen wij u adviseren en maatwerk bieden. De genoemde prijzen zijn inclusief btw en 
exclusief zaalhuur. De zalen kunt u huren voor een halve dag (voor- of namiddag) of een hele dag.

Arrangement 1/2 dag volledige dag

Met ontbijtmeeting van 7u tot 10u
Invulling zie verder

€ 35,00
inclusief 
zaalhuur

Basic
- Onbeperkt koffie, thee, frisdranken, smoothies en vers fruit in de zalen.
- Mineraalwater, munt, pennen en blocnotes in de zalen
- Lekkernij van de chef
- Flipover met bijhorende stiften
- Beamer met projectie- of LCD-scherm
- Vergaderkit met conferentiebenodigheden

Uitbreiding met 
   1) Broodjeslunch
   2) Dailylunch
   3) Italian food
  4) Street food
  5) Broodjesbuffet deluxe

Invulling zie verder

€ 17,00 -

Uw arrangement aanvullend afsluiten met:
  1) Receptieformule
  2) Walking dinner
  3) Menu sympa
  4) Menu Elegance

Invulling zie verder

€ 27,00 -
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Luxueus ontbijtbuffet
-  Verse fruitsalade
-  Vers gebakken pannenkoeken
-  Assortiment koffiekoekjes “pur beurre”, krokante en zachte pistolets,  
   verschillende broodsoorten
-  Een ruim assortiment aan charcuterie en kazen, gerookte zalm
-  Yoghurt en Granola
-  À la minute gebakken eitjes, gekookte eitjes, roereitjes, worstjes & spek
-  Verschillende soorten confituur, chocopasta, cornflakes, honing, smeerkaas,...
-  Koffie, thee & diverse fruitsappen 

Ontbijtmeeting van 7u tot 10u  € 35,00 /p.p. inclusief zaalhuur

Uw genodigden worden omstreeks 7u verwacht waar wij hen verwennen 
met een uitgebreide “ontbijtmeeting”.

Tot 15 personen
Tot 15 personen kan u deelnemen aan het ontbijt van de hotelgasten dat loopt tot 
10u. Wij voorzien voor uw gezelschap een aparte tafel.

Vanaf 15 personen
Vanaf 15 personen of wanneer u een privéruimte wenst, kunnen wij u een aparte 
meetingzaal voorzien.

Standaardvoorzieningen 
Wij voorzien op de tafels pen, papier, onderleggers en muntjes.
U kunt vooraf de gewenste opstelling aanvragen.
Standaard audiovisueel materiaal bestaat uit
- Flipschart
- Projectiescherm
- Gratis wifi

Extra audiovisuele middelen kunnen ingehuurd worden.
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Onthaal
- Koffie, thee & diverse fruitsappen
- Mini-koffiekoekjes 

Pauze
- Koffie, thee & diverse fruitsappen
- Versnaperingen

Half day seminariepakket  € 17,00 /p.p.

Standaardvoorzieningen 
Wij voorzien op de tafels pen, papier, onderleggers en muntjes.
U kunt vooraf de gewenste opstelling aanvragen.
Standaard audiovisueel materiaal bestaat uit
- Flipschart
- Projectiescherm
- Gratis wifi

Extra audiovisuele middelen kunnen ingehuurd worden.

Extra
Na de vergadering is er de mogelijkheid om een drink of receptie aan te bieden.
Meer informatie kan u verder in deze brochure vinden of vraag ernaar.



13 pg Prijswijzigingen onder voorbehoud

Onthaal
- Koffie, thee & diverse fruitsappen
- Mini-koffiekoekjes 

Voormiddagpauze
- Koffie, thee & diverse fruitsappen
- Versnaperingen

Lunch (uitbreiding zie verder)
Één welkomstglaasje 
• Home made ice-tea met rode vruchten
• Kruidenwaters
• Frisdranken 

• Dipgroentjes met hummus op tafel

Hartige gerechtjes
• Club sandwich 

 Huisgerookte zalm – kruidenkaas 
 Pastrami – groene pesto

• Wrap 
 Caesar salad – parmazaan – tomaat 
 Rollade omelet – wortelsalade – walnoten

• Broodje 
 Noordzeekrab – ijsbergsla – zure room

• Pasta salade 
 Gemarineerd scampi – rucola – limoenpesto

Zoetigheden
• Vers gesneden seizoensfruit
• Cake quatre quarts
Water en frisdranken zijn inbegrepen (2 glazen per persoon) Geen koffie inbegrepen 
na de lunch.

Namiddagpauze
- Koffie, thee, diverse fruitsappen en frisdranken
- Versnaperingen

Full day seminariepakket  € 45,00 /p.p. exclusief zaalhuur.

Extra
Na de vergadering is er de mogelijkheid om een drink of receptie aan te bieden.
Meer informatie kan u verder in deze brochure vinden of vraag ernaar.
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Uitbreiding lunches full day seminariepakket 

Daily lunch: + € 5,00/p.p. 

- Dagsoep
- Dagsuggestie
- Dessert van de dag

Waters en frisdranken zijn inbegrepen (2 glazen per persoon) 
Geen koffie inbegrepen na de lunch

Lunch: Kasteel formule “Italian food”: + € 10,00/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 van zongedroogde tomaten
- Focaccia met groenten – focaccia met rozemarijn
- Diverse dressings: bieslookvinaigrette, balsamico, groene pesto

Pastabuffet
- Rigatone – boschampignons – truffel – pancetta
- Tortellini – ricotta – spinazie – zachte tomatensaus

Pizzabuffet

- Capricciosa – 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

Waters en frisdranken zijn inbegrepen 
Geen koffie inbegrepen na de lunch
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Uitbreiding lunches full day seminariepakket 

Lunch: Kasteel formule “street food”: + € 10,00/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

Waters en frisdranken zijn inbegrepen 
Geen koffie inbegrepen na de lunch

Lunch: Kasteel formule “broodjesbuffet deluxe”: + € 10,00/p.p. 

Soepbuffet
- Twee soorten dagverse soepen 

Buffet van beleg met assortiment van broodjes
- Buffet met Italiaanse gedroogde ham, streekgebonden boerenpastei, americain,  
  gekookte ‘Meesterlijke’ ham, fijne salami ‘ pur porc’, mosseltjes in tartaar, tonijnsalade,   
  kaasplank met vier verschillende kazen
- Assortiment van brood (pistolets, stokbrood, enz.)

Saladbar
- Verse groentjes, salades en sauzen

Waters en frisdranken zijn inbegrepen 
Geen koffie inbegrepen na de lunch
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Uitbreiding na de meeting

Receptieformules
Bij uw vergadering of meeting kan een drink of uitgebreide receptie voorzien worden 
volgens de hierna vermelde tarieven:

Formule 1 
Vrije consumptie bestaande uit sélection Brut Eccellenza - Vin mousseux (8,5% vol.), 
witte en rode huiswijn, bieren van ‘t vat, fruitsappen en frisdranken.

1 uur € 15,00

1,5 uur € 22,00

2 uur € 27,00

Formule 2
Vrije consumptie bestaande uit sélection Crémant Eccellenza - méthode traditionelle, 
witte en rode huiswijn, bieren van ‘t vat, fruitsappen en frisdranken.

1 uur € 22,50

1,5 uur € 32,00

2 uur € 39,00

Formule 3
Vrije consumptie bestaande uit sélection Champagne Grand Cru Blanc de Blancs  
« Jean Milan », witte en rode huiswijn, bieren van ‘t vat, fruitsappen en frisdranken.

1 uur € 26,00

1,5 uur € 37,00

2 uur € 46,00

Verder bieden wij u ook de mogelijkheid zelf een assortiment hapjes samen te stellen.
Een overzicht hiervan vindt u verder in deze brochure onder de rubriek “Hapjes” 
 
Na de drink verrekenen wij vergoeding kelners aan € 36,00/per begonnen uur.
Dit betekent concreet 1 kelner per 30 peronen + een barman

Na het verstrijken van het forfait worden de dranken per stuk aan de gangbare 
kaartprijzen in rekening gebracht. 



17 pg Prijswijzigingen onder voorbehoud

Een indruk van onze seizoensselectie

Hapjesformules
Basic duurtijd: 1u      € 12,00/p.p.
Een seizoensselectie van onze chef bestaande uit :
- 4 eigentijdse amuses (koud en warm), 1 desserthapje als leuke afsluiter

Sympa duurtijd: 1u 30min      € 15,00/p.p.
Een seizoensselectie van onze chef bestaande uit :
- 6 eigentijdse amuses (koud en warm), 2 desserthapjes als leuke afsluiter

Bienvenue duurtijd: 1u 30min     € 18,00/p.p.
Een seizoensselectie van onze chef bestaande uit :
- 7 eigentijdse amuses (koud en warm) + 1 trendy bordje
- 1 desserthapje als leuke afsluiter

Royale duurtijd: 2u      € 22,00/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 :
- 6 eigentijdse amuses (koud en warm) + 1 trendy bordje + 1 mini gerechtje
- 2 desserthapjes als leuke afsluiter

Exquise duurtijd: 2u      € 25,00/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 bordjes + 2 mini gerechtjes + 
  mini zakje frietjes met mayonaise
- 2 desserthapjes als leuke afsluiter

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 hedendaagse gevulde wraps (op receptietafels)   € 5,50/p.p.
Puntzakje verse frietjes met mayonaise       € 3,00/p.p.
Snoepbuffet met onze snoepbokalen       € 2,00/p.p.

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
Huisgerookte 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 thijm 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, ...
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Koude walking dinnergerechten      

Warme walking dinnergerechten      

Zoete afsluiters

Walking dinner (duur: 2 uur - exclusief dranken) € 35,00/p.p.

Sweet fingerfood op tafel
- Macaron de Paris – chocoladebrownie – pastel de nata of  inbegrepen 

- Huisgemaakte tartelettes ‘Sablé breton’       + € 3,00/p.p.
 - Banaan – bresilienne – citroen

Ons ijsjesbuffet          + € 5,00/p.p.

- Drie soorten huisbereid ijs met bijpassende garnituren: slagroom,  
  bresiliennenootjes, discosnoepjes, chocoladeschilfers, meringue

- 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

3 mini-dessertjes           +€ 5,00/p.p.

- 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 caramel & gepofte rijst   
  



19 pg Prijswijzigingen onder voorbehoud

Voorgerecht (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

• Seizoenssalade – krokant bladerdeeg gebak met geitenkaas – Jonagold appel
• Huisgerookte zalm – quinoa – komkommer & venkel – zure room dressing  (+ € 3,00/p.p.)

• Canneloni met ricotta & spinazie – ratatouille – zachte tomatensaus – mozzarella
• Papillot van Noordzeevis – witte wijnsaus – fijne groente  (+ € 3,00/p.p.)

• Risotto tuinboon & boschampignons –  zeebaars – groene kruiden – parmesan crumble

Soep (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap - bijservering voorzien)

• Velouté van broccoli – krokant Breydelspek – croutons
• Verse ajuinsoep – bouillon - toast met gruyère 
• Agnès Sorel – hoevekip – rundstong - champignon de Paris – fijne kruiden
• Runderconsommé – fijne groente – kruidenpannenkoek - kervel
• Knolselder – bouchot mossel – zure room - bieslook

Hoofdgerecht (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap, er is bijservering voorzien)

• Catch of the day – parelpasta – fijne groenten - chimichurri
• Kalfblanquette – peulvruchten - pommes persillées – fijne kruiden 
• Roti ‘royale – kalkoenrollade – seizoensgroenten – noisettes aardappelen – jus dragon
• Varkensgebraad – Grandmère saus – gepofte krielaardappel - seizoensgroenten
• Orloffgebraad met Passendale – roomsaus – seizoensgroenten – mini-kroketjes
• Belgisch rund Wit-Blauw – bijhorende roomsaus – seizoensgroenten – krieltjes uit de oven (+ € 3,00/p.p.)

Nagerecht, koffie of thee (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

• Krokant gebakken appeltaart – Vers gedraaid vanille ijs – Luikse stroop
• Dame blanche – Chantilly – Chocoladesaus – Crumble van Jules De Strooper koekjes
• Framboisier taart met rode vruchten en Italiaanse meringue
• Verrine ‘Forêt noire’ – Chocolade biscuit – Chantilly – Amarena kersen
• Dessertbord met 4 mini nagerechtjes « chefs choice » ( + € 3,00/p.p.) 

 
De nagerechten zijn steeds vergezeld van Grootmoeders Koffie of theeselectie van het huis

Soep + hoofdgerecht + nagerecht + apero aan tafel en dranken inclusief  € 44,00/p.p.
Voorgerecht + hoofdgerecht + nagerecht + apero aan tafel en dranken inclusief  € 48,00/p.p.
Voorgerecht + soep + hoofdgerecht + nagerecht + apero aan tafel en dranken inclusief  € 52,00/p.p.

Menu

Menu sympa (duur: 3 uur - exclusief dranken) vanaf € 44,00 /p.p.

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

Aperitief aan tafel vergezeld van 3 verwelkomingshapjes 
Glaasje Brut “Eccellenza” -vin mousseux (8,5% vol) met bijservering
appelsiensap – homemade ice-tea van rode vruchten 



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 – homemade ice-tea van rode vruchten 

Koud voorgerecht (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

• Klassieke rundstartaar – gepocheerd kwartelei – stro aardappel – pickles 
• Ijskoud erwtensoepje – eendenlever – gemarineerde beukenzwam – afilla cress 
• Tataki tonijn – wakame – rammenas – agrum dressing – wasabi sorbet 
• Kreeftensalade royal – sucrine – gepekelde groenten – groene kruiden – quinoa  (+ € 7,50/p.p.) 

• Frisse quinoa – bulgur salade – feta – komkommer – granaatappel – honingvinaigrette   
• Spring-roll van lente-ui – rammenas, wortel en koriander met taboulé –  citrusdressing
• Seizoenssuggestie van de chef

Warm voorgerecht (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

• Catch of the day – gekonfijte prei – stoemp met jonge spinazie – petits gris de Namur – chablissaus 
• Bouillabaisse van Noordzeevis – krokante groentjes – toast met rouille 
• Huwelijk van tong en zalm – groenten fettuccine – kruidenslaatje – beurre blanc 
• Zeebaars – risotto – tuinbonen – boschampignons – kruidenolie – parmesan crumble 
• St Jacobsoester – Gelakt buikspek – mousseline butternut – edamame bonen – cracker sesam (+ € 4,00/p.p.)  

• Ravioli – gevuld met boschampignons – gemarineerde shiitake – saliebotersaus   
• Toast champignon met groene kruiden
• Seizoenssuggestie van de chef

Verrine (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap) 
• Soep van zuiderse trostomaat – gamba – kruidenroom – millefeuille
• Brabants witloofsoepje – lardinettes – room met fijne kruiden – parmezaankoekje
• Soep “Agnès Sorel” – crème van kervel met champignons – sous-filet van hoevekip
• Cappuccino van kreeft – rivierkreeftjes – Armagnac – opgeklopte room ( + € 2,50/p.p.)

• Soep van zuiderse trostomaat – kruidenroom – millefeuille
• Bloemkoolsoep – gebakken bloemkool – korstjes
• Seizoenssuggestie van de chef

Hoofdgerecht (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

• Filet Mignon van rund ‘wit blauw‘ – zalf van truffel – seizoensgroenten – rode wijnsaus 
• Traaggegaard melkkalf ‘picanha’ – gegrilde pijpajuin – chimichurri – dragonjus 
• Ballotine van parelhoen – crème van knolselder – gegrilde groenten – “fine champagne” 
• Pluma “brasvar” varken – ovengroenten – zilveruitjes – saus grand-mère (+ € 2,50/p.p.) 
• Filet pur van rund - Rossini style – Wellington van eendelever – gekonfijte sjalot (+ € 4,50/p.p.) 
• Brochette van gebakken halloumi – ratatouille van zuiderse groenten  
• Pasta “rigate” – truffelroom – rucola – parmezaanschilfers

 Keuze uit volgende aardappelgarnituur :
 Gratin aardappelen – gepofte krielaardappelen  
 Pont neuf aardappelen – boteraardappelen met geroosterde amandelen

Menu Elegance vanaf € 65,00/p.p.
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Nagerecht (maak uit onderstaande een keuze per gezelschap)

• Zoetigheid van Belgische chocolade – passievrucht – gezouten caramel 
• Tarte tatin ‘new style” – vers gedraaid vanilleroomijs 

gekaramelliseerde appel – krokant bladerdeeg (+ € 3,50/p.p.) 
• Creatie van minestrone rode vruchten – witte chocolade 

bouillon rode bessen – yoghurtijs (+ € 4,50/p.p.) 

• Sweet sharing (+ € 6,00/p.p.)  
Moelleux van Belgische chocolade // crumble van appel & peer // Luikse stroop en rode vruchten met crème légère, souflitine 
& bladerdeeg millefeuille // créme brûlée, live gebrand aan tafel // vers gedraaid vanille ijs met Jules de Strooper koekjes 

• Carpaccio van ananas – frambozencoulis – munt – sorbet van citroen   
• Aardbeien (seizoen) – gemarineerd met limoen en munt – sorbet van citroen

Grootmoeders koffie of theeselectie van het huis

Menu met 1 voorgerecht (koud OF warm)  
Aperitief + 3 hapjes aan tafel € 65,00/p.p.*

Menu met 2 voorgerechten ( koud EN warm) 
Aperitief + 3 hapjes aan tafel € 70,00/p.p.*

Prijzen menu Elegance Maak één keuze per gerechtengroep.

* In bovenstaande prijzen van het menu “Elegance” zijn de dranken inbegrepen tot aan de koffie.

Liever een Prestige wijn?
Witte wijn (+ € 4,00/p.p.)
Château Grand Jean, Bordeaux (Frankrijk) 
Maori Moana, Sauvignon Blanc, Marlborough (Australië) 
Edmond de la Fontaine, Chardonnay Grand Premier Cru (Luxemburg)
Pinot Blanc – AOP les vignerons de la Moselle (Luxemburg)

Rode wijn (+ € 4,00/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 – Reserve Barrique (Luxemburg)

Onze huissommelier selecteerde volgende wijnen 
Wit: Chardonnay of Sauvignon Blanc  
Rood: Merlot of Cabernet Sauvignon of Montepulciano 
Rosé: Pinot Grigio Rosé blush

Onderstaande dranken zijn inbegrepen vanaf het aperitief tot aan de koffie zoals :
Stella, Hoegaarden, kriek Belle-Vue, Leffe blond/bruin, Triple Karmeliet,  
waters en softdrinks, Grootmoeders koffie en theeselectie van het huis. 
Op eenvoudig verzoek ook alcoholvrije bubbels, wijnen en bier.
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ROUTEBESCHRIJVING KASTEEL D’AERTRYCKE
 

Eenvoudig bereikbaar?
Kasteel d’Aertrycke ligt in een rustige buurt tussen het centrum van Torhout, Wijnendale en 

Aartrijke in. 

Met de wagen via E403 naar de richting Torhout. Neem afrit 10-Torhout vanaf de E403. Vervolg je 
weg via de wegbewijzering van het Provinciaal domein Kasteel d’Aertrycke tot in de Zeeweg .

Prijswijzigingen onder voorbehoud

Teambuilding en animatiemogelijkheden

Torhout Bowling Center
Kom met familie of vrienden naar Bowling-Torhout voor een gezellige namiddag of 
avond bowlen.  De bowling telt tien banen en richt zich net als vroeger tot recreant-
en. Met een ideale ligging in het centrum kan je uiteraard ook gewoon binnenstap-
pen om een glas te drinken.

Adres: Oostendestraat 41a - 8820 Torhout
Tel.: 050/21 70 80
www.torhoutbowlingcenter.be

Paardenmanege Groenhove
Adres: Bosdreef 8 - 8820 Torhout
Tel.: 050/21 23 35
www.groenhove.be

Worldkarts indoor karting Kortrijk
Met meer dan 25 jaar ervaring in het indoor karten mogen wij ons toch, met eni-
ge trots, een gevestigde waarde noemen op deze markt. Wij dompelen u en uw 
vrienden/klanten/familie graag onder in wat wij een “onvergetelijke kartervaring” 
noemen 

Adres: Spinnerijkaai 67b, 8500 Kortrijk
Tel.: 056/21 49 91
www.kortrijk.worldkarts.be



ONZE TROEVEN

BABYBORREL - COMMUNIEFEEST - LENTEFEEST - HUWELIJK  
 FAMILIEFEEST - WALKING DINNER - ROUWMAALTIJD 

 BUSINESS MEETINGS - EVENTS 
VERHUUR EXCLUSIEVE EVENTLOCATIE

PROUD MEMBER OF

www.kasteeldaertrycke.be

0477 / 35 22 45info@kasteeldaertrycke.be Zeeweg 42 - 8820 Torhout

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

INFO@KASTEELDAERTYCKE.BE


