
  



 

 
WEDDING WONDERLAND  

 

 

 

 

 

 
 

Gouden Wedding Wonderland Formule 
Mooi ingerichte feestzaal  
Bruisend aperitief met twee lekkere amuses 
Culinair viergangenmenu inclusief dessertenbuffet, op maat 
samengesteld voor u!  
4-uurs drankenarrangement  
Avondfeest inclusief 5-uurs drankenarrangement met hapjes, nootjes en chips  
78,00 euro 

 

Zilveren Wedding Wonderland Formule 
Mooi ingerichte feestzaal  
Bruisend aperitief met een lekkere amuse 
Zilveren BBQ  
Dessertenbuffet  
4-uurs drankenarrangement  
Avondfeest inclusief 5-uurs drankenarrangement met hapjes, nootjes en chips  
69,00 euro  

 

Bronzen Wedding Wonderland Formule 
Mooi ingerichte feestzaal  
Bruisend aperitief  
Gastronomisch buffet van de maand  
4-uurs drankenarrangement  
Avondfeest inclusief 5-uurs drankenarrangement met hapjes, nootjes en chips 
65,00 euro  



MENU’S EN   
SERVEERMOGELIJKHEDEN  
 

 

 

 

 

De passie voor koken van Glinstering proeft u in al haar gerechten.  Daarnaast 

vinden wij het belangrijk om u een uitgebreide keuze aan serveermogelijkheden 

te bieden. Het bereiden van kwaliteitsvolle gerechten tegen een aangename 

prijs is een topprioriteit  van Glinstering. U verdient namelijk een feest dat uw 

verwachtingen en dat van uw gasten overstijgt! 

Ontdek onze verschillende menu’s  en serveermogelijkheden: 

 

BBQ time – Buffet – Classy dinner – Walking dinner- 

Fingerfood – Luxe ontbijt – Drankarrangementen 

 

 

Algemene voorwaarden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BBQ TIME 
 

 

 

 

Glinstering aan het Zilvermeer serveert de heerlijkste barbecuegerechten, ongeacht 

het weer. Zo’n informele barbecue is het perfecte alternatief voor een diner of buffet. 

Wij bereiden de gerechten op een gasgestookte barbecue met lavastenen. De 

mogelijkheid bestaat ook om zelf de chef te zijn en het vlees en de vis te grillen voor 

uw gasten. Ons culinaire aanbod bestaat uit drie formules: 

 
Gouden BBQ-formule   Zilveren BBQ-formule  Bronzen BBQ-formule 
Steak  
Saté 
Zalm 
Kipfilet 
Hamburger 
Voorgegaarde spareribs 
Knapperige sla 
Couscous met pijnboompitten 
Pomodori tomaten  
Aardappelsalade 
Komkommer 
Pastasalade met 
basilicumpesto , 
zongedroogde tomaat en 
pijnboompitjes  
Salade van haricots verts  
met tomaat en mayonaise 
Minibroodjes/broodsoorten 
met kruidenboter 
Diverse lekkere sauzen 
 
25,00 euro 

Steak of zalm 
Barbecue worst 
Saté 
Hamburger 
Kipfilet 
Komkommer  
Geraspte wortel 
Aardappelsalade 
Pomodori tomaten  
Italiaanse pastasalade  
Salade van haricots verts  
met tomaat en mayonaise 
Verschillende soorten 
knapperige sla 
Diverse broodsoorten 
Diverse lekkere sauzen 
 
 
 
 
 
22,50 euro 

Kipfilet 
Barbecue worst 
Saté 
Hamburger 
Verschillende soorten 
knapperige sla 
Geraspte wortel 
Komkommer 
Aardappelsalade 
Pomodori tomaten 
Ovenvers stokbrood met 
boter 
Diverse lekkere sauzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
19,50 euro 

 
Dessertbuffet  
Slagroomsoesjes overgoten met chocolade 
Bosvruchtenbavarois 
Fruitsalade 
Apfelstrudel 
Tiramisu  
Chocolademousse 
 
7,50 euro  



BUFFET 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt ervoor kiezen uw gasten een buffet aan te bieden. Bij een buffet 

worden zowel koude als warme gerechten en een eventueel dessert na elkaar 

of gelijktijdig op het buffet geplaatst. Een kok begeleidt het buffet en maakt uw 

gasten wegwijs in het aanbod van heerlijke en soms ook verrassende 

gerechten. Daarvoor beschikken wij over een grote diversiteit aan 

mogelijkheden. Variërend van een traditioneel buffet tot een landen- of 

themabuffet. Voor vegetariërs bereiden wij altijd een creatieve maaltijd in de 

sfeer van het gekozen buffet. 

Ook bieden wij het hele jaar door ons zeer voordelige ‘buffet van de maand’ 

aan. Dit is het buffet van ons zondagsrestaurant maar is ook op andere dagen 

vanaf 15 personen te bestellen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 LUXE DINER 
 

 

 

 

 

Geeft u toch liever de voorkeur aan een aan tafel geserveerd menu? Een goede keuze! 

Onze keukenbrigade heeft drie heerlijke menu’s samengesteld. U kiest op voorhand 

tussen vis of vlees. Uiteraard is het ook mogelijk om een menu op maat te laten maken. 

 

Gouden Diner Formule Zilveren Diner Formule Bronzen Diner Formule 

Gamba’s gebakken in 
roomboter, knoflook en 
peterselie 
Of 
Lauwwarme salade van 
zacht gegaard, gelakt 
buikspek met gewokte 
spinazie en paddenstoelen 
***** 
Kalfsoester omwikkeld 
met Parmaham, 
groene asperges en jus 
de veau 
Of 
Kabeljauwfilet op het vel 
gebakken met 
saffraansaus en 
rivierkreeftjes 
***** 
Petit grand dessert 
Of 
Trio van chocolade 
 
 
 
 
 
35,00 euro 
 

Taartje van gerookte 
zalm, kappertjes, 
gerookte forel en 
citroenmayonaise 
Of 
Taartje van gerookte 
eendenborst, 
vijgenjam en Portsiroop 
***** 
Irish Angus steak 
omwikkeld 
met spek begeleid door 
kalfsjus 
Of 
Zeebaarsfilet uit de pan 
met rozemarijnolie en 
venkel 
***** 
Crème brûlée op smaak 
gebracht met espresso, 
geserveerd met een 
bolletje chocolade-ijs 
Of 
Citroenijs met rode 
vruchtencoulis 
en wodka 
 
33,00 euro 
 

Salade van Parmaham, 
buffelmozzarella, 
gegrilde paprika en 
balsamicodressing 
Of 
Salade van rode mulfilet 
met gegrilde paprika, 
groene asperges en 
tomatenchutney 
***** 
Eendenborstfilet met 
dadeljam 
en rode Portsaus 
Of 
Doradefilet en gamba’s 
met rucola 
en rode pesto 
***** 
Trio van chocolade 
Of 
Citroenijs overgoten met 
Limoncello 
 
 
 
 
 
31,50 euro 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optioneel bij ieder menu 
Pompoencappuccino gevuld met uitgebakken spekjes gegarneerd met toast 

besprenkeld met extra vergine olijfolie & grof zeezout 

4,50 euro  

Aangepast wijnarrangement  

18,50 euro 



FINGERFOOD  
 

 

 

 

 

 

 

Gaat u voor de formule ‘Fingerfood’? Een goed idee want aperitiefhapjes vormen 

namelijk de perfecte gelegenheid om gelijktijdig te socializen! U kunt kiezen uit drie 

vooropgestelde fingerfood formules. Uiteraard is het ook mogelijk om een menu voor 

u samen te stellen.  

 

Gouden Fingerfood Formule  Zilveren Fingerfood Formule  

Nootjes, Tortillachips met huisgemaakte 

salsa op tafel 

Koude groentehapjes met dipsaus 

Yakitori saté 

Mini hamburger 

Scampi tempura met cocktailmayonaise 

Tomaten cappuccino  

Wakame salade met zalmspiesje 

Loempia met chillisaus  

2 frituurhapjes 

 

15,50 euro 

Nootjes, Tortillachips  

met huisgemaakte salsa op tafel 

Scampi in tempurabeslag 

Wrap met gerookte zalm,  

crème fraîche en rucola 

Spiesje met mozzarella bolletje,  

kerstomaatje, basilicum 

3 Frituurhapjes  

 

 

 

9,50 euro   

 

Bronzen Fingerfood Formule  

Nootjes op tafel 

Koude groentehapjes met dipsaus  

Tortillachips met huisgemaakte salsa op 

tafel 

3 Frituurhapjes 

 

7,50 euro 

 

 

 



LUXE ONTBIJT  
 

 

 
 

 

Vindt u het heerlijk om ontspannen te genieten van een lekker ontbijt?  

Glinstering presenteert de Luxe Ontbijtformule. Het is ook mogelijk om het  

menu aan te passen aan uw voorkeuren!   

 

Verschillende broodsoorten: 

Mini kaiserbroodje 

Stokbrood  

Sandwiches 

Gesneden bruin & wit brood 

Beleg: 

Plateau van diverse kazen en charcuterie  

Diverse zoetwaren  

Roomboter 

Dagverse salades (2 soorten) 

Roerei met spek 

Assortiment koffiekoeken 

Croissant 

Cereals 

Fruit 

Dranken: 

Koffie, thee, melk, fruitsap en water zijn inbegrepen tijdens het ontbijt 

 

16,00 euro  

 

Supplementen: 

       Aperitief glas cava    3,50 euro 

Dagverse soep     3,00 euro  

Gerookte zalm     2,00 euro   

Upgraden naar Breugheltafel   Toeslag 9,50 euro  

  



DRANKENARRANGEMENTEN  
 

 

 

 

 

 

Aperitief: 

 1 glas cava of fruitsap bij apéritief 

 3,50 euro   

 
Drankenarrangementen: 

         Bier, fris, wijn (arrangement 3 uur) 

 15,50 euro  

Bier, fris, wijn (arrangement 4 uur) 

 18,50 euro  

Bier, fris, wijn (arrangement 5 uur) 

 21,00 euro 

Bier, fris, wijn per extra uur (min. 40 gasten) 

 4,50 euro  
 

Een drankenarrangement bestaat uit: Jupiler, Leffe blond, Leffe donker, Hoegaarden, 

Kriek, witte- en rode wijn en alle frisdranken. Compleet assortiment inclusief speciaal 

bier, sterke drank & cava bij drankenarrangement, toeslag op aanvraag. 

 

 

 

 

  



EXTRA INFORMATIE  
 

 

 

 

Entertainment: 

Wij helpen u desgewenst met advies en/of bemiddeling bij de keuze van 

muziek,entertainment etc. Bijvoorbeeld: photo-booth, dj en  

videogastenboek. 

 

Bloemenpakket en linnenpakket: 
Wij zorgen altijd voor bloemen op tafel en de tafels zijn gedekt met wit linnen. 

Dit is in onze prijs inbegrepen. Uiteraard kan onze standaard verzorging 

uitgebreid en aangepast worden aan uw wensen. 

 

 Overnachten/Taxi service: 
Mocht u na uw feest de nacht door willen brengen nabij Glinstering of op het 

domein dan geven wij u graag het nodige advies. Daarnaast begeleiden wij u 

graag bij het vinden van een goede taxi service! 

 

Technische voorzieningen:  
Licht- en geluidsinstallatie  

Projectiescherm van 2,50m bij 3,00m 

Beamer  

Geluidsinstallatie met 2 draadloze microfoons of head-set  

Een flip-over en whiteboard  

Prijzen op aanvraag 

 

Kindertarief: 
Voor kinderen onder de 4 jaar betaalt u 5,00 euro! Voor kinderen tot en met 13 

jaar betaalt u 60% van het volwassenen tarief. Voor de maandbuffetten betalen 

kinderen een euro per levensjaar! Drankarrangement : € 9,30. Wij maken altijd 

een offerte op maat met daarin alle eventuele bijkomende kosten!  

  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


