Dé feestlocatie bij uitstek!
Op zoek naar de ideale partner voor de organisatie van
uw evenement? Bij ons bent u aan het juiste adres.
Holiday Inn Gent Expo beschikt over een multifunctioneel
Atrium, waar uw evenement nog beter tot zijn recht komt.
Een vlekkeloze service en een persoonlijke begeleiding
dragen bij tot het welslagen van úw avond !

Bepaal uw budget en doelpubliek
en maak dan een keuze uit ons
meerstappenaanbod.
Bij elk maaltijdonderdeel bieden
wij meerdere opties. Uiteraard bent
u niet verplicht om elke stap in
uw feest op te nemen. Het blijft
úw evenement dat wij graag op maat
van u en uw genodigden uitvoeren.
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Hapjes om in de sfeer te komen
Standaard: € 7,50 pp

Superieur: € 12,00 pp

Basic: € 5,00 pp

· Mini loempia
· Mini brochette tomaat mozzarella
· Scampi diabolique
· Yakitori met soja
· Kippenboutje

· Gazpacho met citroengrasroom
en basilicumsnippers
· Mini carpaccio van rundsvlees
met schilfers Parmezaan
· Garnaaltjes afgewerkt met romig sausje
· Tartaar van verse zalm met
komkommerdressing
· Kruidige couscous met gerookte zalm
en dillesnippers

· Olijfjes, kaas en salami
· Trio van tapenades
met broodstengels

Verfijnde voor- en hoofdgerechten
Pasta bar:
€ 8,00 pp / per portie
Onze Chef bereidt uw gerechten
‘à la minute’.
Diverse garnituren
(pesto, zongedroogde tomaten,
parmezaanse kaas….)
Live wok cooking:
€ 8,00 pp / per portie
Live wok cooking door onze Chef.
Keuze uit kip, scampi, rundsvlees.
Diverse garnituren

Fijnproevertjes: € 20,00 pp

Broodjes Deluxe: € 14,00 pp

· Gebakken rode poon, bieslooksaus,
lentegroentjes, venkel, aardappelpuree
· Gegrilde steak, Bordelaisesaus,
warme tomaat en gratin

· Assortiment luxe broodjes
· Assortiment warme panini’s

Per bijkomend Fijnproevertje:
€ 12,50 pp

Maak uw eigen hamburger; keuze uit
ruim assortiment garnituren en sausjes

· Gestoomd Kabeljauwhaasje,
mosterdsaus, marktgroentjes, pasta
· Gebakken Eendenborst,
frambozensaus, witlof,
gebakken aardappel
· Gegrilde Ierse Rib eye, bearnaise,
gebakken ajuin, aardappel in de schil

Burgercorner: € 6,00 pp

Pizzabuffet: € 6,00 pp
Assortiment versneden pizza
Bakje friet: € 3,00 pp
Verse frietjes met Belgische mayonaise

Voor elk wat zoets
Standaard: € 6,00 pp

Dessert Deluxe: € 10,00 pp

IJskar: € 6,00 pp

‘A la minute’ gebakken pannenkoeken.
Supplement ‘Flambée’ € 2,00 pp

Ruim assortiment van desserts,
gevulde miniglaasjes, verrines,…

Keuze uit een assortiment roomijs

Iets te drinken…
Drankenforfait: € 16,00 pp

Luxe Drankenforfait: € 25,00 pp

Cava als aperitief bij de hapjes
Witte en rode huiswijn, pils, blonde
& bruine Leffe, Hoegaarden,
frisdranken & fruitsap

Champagne als aperitief bij de hapjes.
Witte en rode huiswijn, pils, blonde
& bruine Leffe, Hoegaarden,
frisdranken & fruitsap
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