
Feesten@degouste@dinodorp



Brood
Verjaardag, communie, 

babbyborrel, doopfeest, …



Ontbijten in stijl

Basis: € 15/PP kinderen: 6-12 jaar: € 5 2-5 jaar: € 4

Koffie, thee, warme chocomelk

Assortiment broodjes en boterkoeken

Confituur, choco en boter 

Waaier van beleg (hesp, kaas, salami) 

Luxe: € 18/PP kinderen: 6-12 jaar: € 5 2-5 jaar: € 4
Glas cava en glas vers geperst fruitsap 

Koffie, thee, warme chocomelk 

Assortiment broodjes en boterkoeken 

Confituur, choco, hagelslag en boter 

Waaier van beleg (hesp, kaas, salami,

kippenwit, krabsalade, vleessalade) 

Gerookte zalm 

Yoghurt met muesli 

Vers fruit 

Gekookt eitje 

Vanaf 20 personen (<20 personen: toeslag € 2/PP)



Brunch – € 25/PP

• Koffie, thee, warme chocomelk

• Glas cava en glas vers geperst fruitsap

• Assortiment broodjes (bruin en wit), 
ambachtelijk brood, stokbrood, … 

• Confituur, choco, hagelslag en boter

• Waaier van beleg (hesp, kippenwit, Italiaanse
ham, salami, krabsalade, vleessalade, 
américain) 

• Assortiment kazen

• Salade tomaat mozarella

• Gerookte zalm

• Yoghurt met muesli 

• Vers fruit 

• Gekookt eitje of roereitje

• Verse soep

* Vanaf 20 personen (< 20: toeslag € 2/PP)



Koffietafel

Basis: € 15

Assortiment broodjes en sandwiches

Waaier van beleg (hesp, kaas, salami,  
américain)

confituur, choco

slaatje met tomaat, komkommer, wortel

* koffie en thee naar believen

Basis + verse soep: € 18,5

Basis + kaasplank + verschillende salades 
(avocado, paprika, komkommer, pijnboompitten, 
witloofsalade, tomatensalade met ui, …): € 19

Basis + fruittaart: € 19,5



Belegde 
broodjes

Basis: € 1,5/ stuk 

kaas, hesp, américain, krabsalade, kipsalade, eiersalade met 
groentjes

Luxe: € 1,75/ stuks 

Carpaccio met Parmezaanse kaas en rucola - Huisgemaakte 
garnaalsalade met bieslook - Brie met walnoten - Gerookte zalm 
met rode ui - Gandaham - Kruidenkaas met komkommer - Tomaat-
mozzarella-pesto - …



Kaasplank

Mooi versierd bord met 
verschillende kazen, noten, brood 

en fruit

€ 18



tafelsnacks
tapas  



Tafelsnack

Bloemkool, wortel, komkommer met cocktailsaus: € 1,5/PP

Broodstengels met verschillende tapenade: € 2/ PP

Salami en kaasblokjes: € 2/ PP

Gefrituurde hapjes: € 3/ PP (5 stuks)

kaas, - garnaalballetje, loempia, bitterbal, kipnuggets, 
frikandel

Olijven, ansjovis, chorizo, Italiaanse ham: € 3/ persoon



Tapas

Basis: € 18/ plank

Kaas – salami – croque – gefrituurde
hapjes – kerstomaatjes

Delux: € 9,50/PP

Bruchetta met tomaat en mozarella –
Mozzarella met basilicum – assortiment
olijven en zongedroogde tomaten –
Wraps met zalm -parmaham met meloen –
chorizo – tapenade met breadsticks –
zongedroogd fruit – salami’s



Receptiehapjes

Italiaanse bruchetta

Soep met krokantje

Toast brie met tomatenconfituur

Paté met gekarameliseerde appel

Zalm met crumble en wasabimayo

Hartige wafel met haring

Mini croque met pesto en parma

Mozarella/ serranoham/ tomaat

Meloen en Spaanse ham

Hoorntje met crème van tomaat & paprika

Kroketje met chorizo

Scampi met kerrie & kokos

Focaccia

Mini hamburger

Mosseltje

…



Fingerfood

Friet met saus €3/PP

Hotdogs (met sauzen en zuurkool) : €3/stuk

Croque’s à volonté met leuke salade €11,5/ PP

Hamburger met friet en verse salade: € 14/ PP

Pasta, 4 sauzen à volonté: € 14/ PP



dessert
Verjaardag, babyborrel, doopfeest, 

communie



Pannenkoek op stapel (2/PP):

€ 3,5/PP (suiker bruin en wit)
€ 5,0/PP (suiker, confituur, boter, ijs, slagroom)

Taart: € 4,5/PP
*chocoladetaart
*fruittaart
*petitbeurretaart
*citroentaart
*carréconfituur
*bavarois
*Javanais
*rijsstaart
(te bestellen vanaf 6 personen)

Taart in thema: € 5,5/PP 

(frozen, bumba, cars, rox, …) 
*biscuit met fruit
*chocoladebiscuit
*lactosevrij mogelijk

Extra: Koffiekan: € 15 (10 tassen)



Dessert
Paletje van minidesserts: 

- Glaasje met tiramisu

- Minitaartje met fruit

- Rood fruit met mascarpone

- Crème brulée

- Trio van chocomousse

- Vers fruit

- Appelbolletje

- Brownie

Desserbuffet:

Wandeling doorheen ons 
dessertenpallet, aangevuld met 
taarten, vers fruit, …



• Snoepbuffet: € 5/ kind 

• Wafel met toppings: € 5/PP

• Ijs met toppings: € 4/PP

• Popcornbar: € 3/PP

• Donutwall: € 3/PP

• Bordje met drie soorten dessert: € 
8/PP (chocomousse, baverois, glaasje 
naar keuze)



Feesten in stijl

• Tafelsnacks aan receptietafel
• Groentjes met dipsaus
• Broodstengel met parmaham

• 5 receptiehapjes
• Warme en koude bereidingen naargelang 

“goeste” van de chef (wij voorzien leuk 
alternatief voor de kids)

• Hoofdgerecht:
• Trio van Pasta
• Of trio van hamburger met frietjes en 

groentjes
• Of trio op grootmoeders wijze met 

frietjes en groentje
• Palletje van Dessert – ijs met toppings voor 

de kids

Prijs: € 40/PP



FormulesFormule 1 (2 uur)

Receptie: ontvangst van de gasten met 
een glaasje cava of fruitsap
Tapas op de verschillende staantafels

Broodjesbuffet: 6 verzorgde belegde 
broodjes per persoon

Drank: cava, witte en rosé wijn, Pils, 
Water, cola, fanta, Koffie, thee

Kids 0-2 jaar: gratis
Kids 2-4 jaar: € 10.00 (incl. spelen)
Kids 4-12 jaar: € 15.00 (incl. spelen)
Volwassenen: € 30.00

Formule 2 (2 uur)

Receptie: ontvangst van de gasten met 
een glaasje cava of fruitsap
Tapas op de verschillende staantafels

Dessertbuffet: crème brulée, tiramisu, 
witte chocomousse, bruine 
chocomousse, bavarois, vers fruit, mini 
gebak

Drank: cava, witte en rosé wijn, Pils, 
Water, cola, fanta, Koffie, thee

Kids 0-2 jaar: gratis
Kids 2-4 jaar: € 10.00 (incl. spelen)
Kids 4-12 jaar: € 15.00 (incl. spelen)
Volwassenen: € 30.00



Formule 3 (3 uur)

Receptie: ontvangst van de gasten met 
een glaasje cava of fruitsap

Tapas op de verschillende staantafels

Dessertbuffet: crème brulée, panna
cotta, tiramisu, witte chocomousse, 
bruine chocomousse, bavarois, mini 
gebak, vers fruit, donutwall

Broodjesbuffet: 4 verzorgde belegde 
broodjes per persoon

Drank: cava, witte en rosé wijn, Pils, 
Water, cola, fanta, Koffie, thee

Kids 0-2 jaar: gratis
Kids 2-4 jaar: €12.00 (incl. spelen)
Kids 4-12 jaar: €19.00 (incl. spelen)
Volwassenen: € 38.00

Formule 4 (3 uur)

Receptie: ontvangst van de gasten met 
een glaasje cava of fruitsap

Tapas op de verschillende staantafels

Dessertbuffet: crème brulée, panna
cotta, tiramisu, witte chocomousse, 
bruine chocomousse, bavarois, vers 
fruit, mini gebak, donutwall

Fingerfood: verse frietjes, hollandse
nibeling, bitterballen, loempia’s, mini 
croque

Drank: cava, witte en rosé wijn, Pils, 
Water, cola, fanta, Koffie, thee

Kids 0-2 jaar: gratis
Kids 2-4 jaar: €14.00 (incl. spelen)
Kids 4-12 jaar: €21.00 (incl. spelen)
Volwassenen: €42.00





Graag een
eyecatcher op uw

feest …. 
Kies voor onze

foodtruck BIE-J-US



Feestzaal De Gouste

Feestzaal waar je terecht kan voor al uw privéfeesten (communie, babyborrel, verjaardagen), 
vergaderingen, teambuildings, …. 

Ook voor discrete rouwmaaltijden kan je bij ons terecht. 

Onze feestzaal is ideaal voor feesten tot 60 personen zittend, 100 personen staand. We beschikken 
tevens over een buitenterras. Kinderen kunnen spelen in het speeldorp die grenst aan de feestzaal. 
We hebben een ruime parking. 
Vrije keuze van dj. 
Decoratie vrij te kiezen. Wenst u dat wij dit voor u doen dan zorgen wij hier graag voor en 
bezorgen we u hiervoor vrijblijvend een offerte.  

Wij hebben tafels, stoelen, partytafels, bestek, borden, glazen ter beschikking die vrij te gebruiken 
zijn. 



1. Zaal met catering en drank met bediening van ons

Huur:/
Eindschoonmaak: 50€ 
DinoDorp: 6€/ kindje (minimum: 60€ - maximum: 100€) 

2. Zaal zonder catering – Drankafname verplicht via ons 

Huur: 250€ 
Huur keuken: 50€ 
Eindschoonmaak: 50€ 
DinoDorp: 6€/ kindje (minimum 60€ - maximum: 100€) 
Drank met bediening: Prijs DinoDorp (bij < 30 personen: 20€/ uur 
extra voor de bediening) 
Drank zonder bediening van ons: vraag prijslijst op
Gebruik Foodtruck verschillend van BIE-J-US: + 50€

3. DinoDorp volledig afhuren op feestdagen, weekends: 

Huur: 550€ (250€ vanaf 60 personen)
Drank en Catering verplicht via ons

* Op andere dagen: laat ons iets weten, dan bekijken we de mogelijkheden en 
prijs)



Voorwaarden

Indien u een feest in dinodorp of de feestzaal wenst vast te leggen dan vragen wij een 
voorschot van 250€. Pas na betaling is het feest of de zaal gereserveerd.

Indien u drank en catering via ons afneemt dan vragen wij om 1 week op voorhand een 
voorschot van 300€ extra te betalen.

Aantal personen worden doorgegeven 3 dagen op voorhand. De aantallen die worden 
doorgegeven zullen worden aangerekend.

De eindafrekening gebeurt op het einde van het feest. Dit kan cash of met bancontact.

Bij annulatie door de klant worden de reeds betaalde voorschotten integraal 
behouden. Bij annulatie minder dan 60 dagen voor het feest zal 40% van het 
totaalbedrag als schadevergoeding worden aangerekend. 


