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Voorwoord  
Bedankt voor je interesse in HULA. 
Onze zaak, op een boogscheut van de Heulse plaats, biedt heerlijke gerechten en een 
prachtig kader voor alle evenementen en/of feesten. 
Onze gezellige tuin met speelplein geeft zeker de juiste sfeer aan je feest. 
Ook voor de kinderen is dit een grote troef. 
We beschikken over een feestzaal, die voorzien is van alle technische snufjes en 
accommodaties, tot 80 personen zittend en 180 personen voor recepties en walking 
dinners.

Er is parking voor ongeveer 55 wagens, alsook 2 plaatsen gereserveerd voor 
andersvaliden. 
Onze zaak is volledig aangepast aan andersvaliden met een aangepast toilet,  
geen drempels of trappen, ruime doorgangen …

Voor baby’s is er een ververstafel en kinderstoelen voorzien. 
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Communie, familiefeesten, rouwmaaltijd …
Onze mooie en grote tuin biedt kinderen de kans buiten te spelen en te ravotten. 
Ondertussen verwennen wij jou en je gasten met een formule die we graag volledig op 
maat uitwerken. Dit kan gaan van receptie tot een uitgebreide lunch/diner.  
Bij mooi weer staat ons springkasteel gratis ter beschikking.

Bekijk onze keuzemenu’s


Receptie / babyborrel formules
De geboorte van een kind is een prachtige gebeurtenis die mag gevierd worden. Onze all-
in formules zijn perfect om deze feestelijke gelegenheid samen te vieren. 

All-in formule met dranken (2 uur) 
Cava, vers fruitsap, frisdranken, waters, bier van ’t vat, doorlopend 7 warme en koude 
hapjes gevolgd door 2 dessertjes	  35 euro pp
........................................................................
Champagne ‘Autréau’ Brut	 supplement 8 euro pp
..................................................................

All-in formule met dranken (3 uur) 
Cava, vers fruitsap, frisdranken, waters, bier van ’t vat, doorlopend 7 warme en koude 
hapjes gevolgd door 2 dessertjes	  42 euro pp
........................................................................
Champagne ‘Autréau’ Brut	 supplement 8 euro pp ..................................................................

Kids formule (All-in, tot 12 jaar)  
Zakje chips, kaasballetje, partysnacks, macaroni ham en kaas. Incl. alle frisdranken 
Gedurende 2 uur	 18 euro pp  ..................................................................................................
Gedurende 3 uur	 20 euro pp  ..................................................................................................
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Walking dinner 
Liever een informeel en los diner waar u niet aan een vaste tafel hoeft te blijven zitten? 
Dan zijn onze walking dinner formules perfect. Van 15 tot 180 personen verzorgen wij 
alles van start tot einde.

Apero met 3 hapjes: 
Tongreepje met verse tartaar 
Hammousse 
Kwartelboutje met bechamel

–

Gemarineerde zalm / edamame / Hijiki / soja 
Huisgemaakte garnaalkroket met rouille 
Knolseldersoepje met zwarte truffel

–

Gebakken zeebaars / risotto / groene kruiden 
Karnemelkstampers / jonge kaas / beurre noisette 
Varkenswang met krokante ui

– 
Brusselse wafel / stierenboter 
Tiramisu met speculoos


Prijzen 
4 uur	 65 euro pp ......................................................................................................................
5 uur	 75 euro pp ......................................................................................................................
6 uur	 85 euro pp
......................................................................................................................

Seminaries / meetings 
Ook voor seminaries of meetings ben je bij Hula aan het juiste adres. Ontdek onze 
mogelijkheden van ontbijt over lunch naar diner met alle nodige faciliteiten.


Zaalverhuur 
(beamer, scherm, micro, tafels, stoelen, service en BTW inbegrepen) 


Halve dag (1 tot 4 uur)	 150 euro ..............................................................................................
Volledige dag (4 tot 8 uur)	 300 euro .........................................................................................

Optioneel 
Water en koffie doorlopend / halve dag	 5 euro pp ..................................................................
Water en koffie doorlopend / ganse dag 	 8 euro pp
................................................................
Ontbijtkoeken en vers fruitsap	 9 euro pp
................................................................................

Lunch  
Snelle lunch (soep en hoofdgerecht)	 20 euro pp .....................................................................
Zakenlunch (snelle lunch + dessert)	 29 euro pp
......................................................................
All-in menu	 zie keuzemenus ....................................................................................................
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Menu “Tineke” 
Tem 03/04  Vanaf 14/04 

Panna cotta van aardpeer 

Grijze garnalen / bisque / croûtons

–

Romige tomatensoep

Mozzarella / Basilicum olie

–

Op vel gebakken zalmfilet

Dijonnaise / prei / natuuraardappel

–

Traag gegaarde parelhoenfilet

Champignons / spinazie / jus van Thym 

–

Appeltaart met vanille ijs 

Crumble / kaneel / bladerdeeg 

Gemarineerd scampi spiesje

Taboulé / feta / olijf

–

Romige tomatensoep

Mozzarella / basilicum olie

–

Op vel gebakken zalmfilet

Dijonnaise / prei / natuuraardappel

–

Traag gegaarde hoevekipfilet

Peultjes / spek / jus van Thym / rosti

–

Appeltaart met vanille ijs

Crumble / kaneel / bladerdeeg 

Menu zonder dranken 
3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)	 41 euro .........................................................
4 gangen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert)	 48 euro ................................................
5 gangen (voorgerecht, soep, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert)	 55 euro .......................
4 gangen met tussengerecht ipv soep	 supplement 6 euro
.....................................................

All-in formule 
(wordt geserveerd voor het volledige gezelschap, wie geen wijn drinkt kan frisdranken of alcoholvrije 
alternatieven bestellen.)


• Aperitief gedurende 1 uur met Cava, vers fruitsap, pils, frisdranken, waters of huiswijn. 
(Geen sterke dranken en sterke bieren inbegrepen)


• 3 verzorgde hapjes

• Menu

• Waters en huiswijnen

• Koffie (+ repasse) en koekjes

3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)	 66 euro .........................................................
4 gangen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert)	 76 euro ................................................
5 gangen (voorgerecht, soep, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert)	 86 euro .......................
4 gangen met tussengerecht ipv soep	 supplement 6 euro
.....................................................

All-in formule met kasteelwijnen ipv huiswijnen 
3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)	 74 euro .........................................................
4 gangen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert)	 86 euro ................................................
5 gangen (voorgerecht, soep, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert)	 98 euro .......................
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Menu “Wittestraat” 
Tem 03/04  Vanaf 14/04 

Makreel ‘escabeche’ 

Chardonnay azijn / salsa / sezammayo

–

Consomme van champignons 

Croûtons / soja / pijpui

–

Gebakken zeewolf

Venkel / geplette aardappel / witte wijnsaus ‘tomaté’ 

– 
Op vel gebakken eendenborst 

Peultjes / kriel / jus a l’orange

–

Snickers ‘HULA’ 

Pinda / caramel / chocolade 

Gebakken buikspek

Tonato / rucola / radijs

–

Veloute van asperges

Zalmsnippers / croutons

–

Gebakken zeebaars

Griekse pasta / feta / olijf / tomaat / limoen

–

Iberico varken “Cross and Blackwell”

Kroketjes / bloemkool / romanesco

–

Flan van chocolade

Krokant / sinaas / atsina 

Menu zonder dranken 
3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)	 46 euro .........................................................
4 gangen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert)	 53 euro ................................................
5 gangen (voorgerecht, soep, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert)	 59 euro .......................
4 gangen met tussengerecht ipv soep	 supplement 6 euro
.....................................................

All-in formule 
(wordt geserveerd voor het volledige gezelschap, wie geen wijn drinkt kan frisdranken of alcoholvrije 
alternatieven bestellen)


• Aperitief gedurende 1 uur met Cava, vers fruitsap, pils, frisdranken, waters of huiswijn. 
(Geen sterke dranken en sterke bieren inbegrepen)


• 3 verzorgde hapjes

• Menu

• Waters en huiswijnen

• Koffie (+ repasse) en koekjes

3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)	 71 euro .........................................................
4 gangen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert)	 81 euro ................................................
5 gangen (voorgerecht, soep, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert)	 91 euro .......................
4 gangen met tussengerecht ipv soep	 supplement 6 euro
.....................................................

All-in formule met kasteelwijnen ipv huiswijnen 
3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)	 79 euro .........................................................
4 gangen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert)	 91 euro ................................................
5 gangen (voorgerecht, soep, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert)	 103 euro .....................
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Menu “Hula” 
Tem 30/06  Vanaf 01/07 

Asperges ‘a la Flamande’

Botersaus / eitje / peterselie

–

Bisque van Noordzeegarnalen

Croûtons / rouille

–

Kabeljauwhaasje met kruidenkorst

Verse pasta / ‘Duglére’

–

Gegrilde Chateaubriand van  
Belgisch Wit-Blauw

Groentenkrans / aardappelkroketten / choronsaus

–

Dame Blanche ‘HULA’

Chocolade / vanille ijs / crumble 

Tartaar van tonijn

Avocado / hijiki / rucola 

–

Bisque van Noordzeegarnalen

Croûtons / rouille

–

Kabeljauwhaasje met kruidenkorst

Verse pasta / ‘Duglére’

–

Gegrilde Chateaubriand van  
Belgisch Wit-Blauw

Groentenkrans / aardappelkroketten / choronsaus

–

Dame Blanche ‘HULA’

Chocolade / vanille ijs / crumble 

Menu zonder dranken 
3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)	 51 euro
.........................................................
4 gangen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert)	 58 euro
................................................
5 gangen (voorgerecht, soep, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert)	 65 euro
.......................
4 gangen met tussengerecht ipv soep	 supplement 6 euro
.....................................................

All-in formule 
(wordt geserveerd voor het volledige gezelschap, wie geen wijn drinkt kan frisdranken of alcoholvrije 
alternatieven bestellen)


• Aperitief gedurende 1uur met Cava, vers fruitsap, pils, frisdranken, waters of huiswijn.

• Geen sterke dranken en sterke bieren inbegrepen)

• 3 verzorgde hapjes

• Menu

• Waters en huiswijnen

• Koffie (+ repasse) en koekjes

3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht, dessert)	 76 euro
.........................................................
4 gangen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert)	 86 euro
................................................
5 gangen (voorgerecht, soep, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert)	 96 euro
.......................
4 gangen met tussengerecht ipv soep	 supplement 6 euro
.....................................................

All-in formule met kasteelwijnen ipv huiswijnen 
3 gangen (voorgerecht, hoofdgerecht - dessert)	 84 euro ........................................................
4 gangen (voorgerecht, soep, hoofdgerecht, dessert)	 96 euro ................................................
5 gangen (voorgerecht, soep, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert)	 110 euro
.....................
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Kids menu 
Aangepaste kinderhapjes 
– 
Kaaskroket van Parmezaan

Krokante peterselie / basilicum olie

–

Hoevekip met appelmoes en frietjes

–

Kinderijsje met smarties


Prijzen 
Menu met alle dranken inbegrepen tot en met het dessert	 36 euro
........................................
Menu all-in zonder voorgerecht	 28 euro
..................................................................................
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Extra fun! 
Champagne ipv Cava bij het aperitief	 8 euro pp .....................................................................
Extra hapjes bij het aperitief	 3 euro pp per hapje ....................................................................
Fingerfood op cocktailtafels bij het aperitief	 4 euro pp
...........................................................
Drankenforfait na de koffie 
Cava, Frisdranken, pils, huiswijnen, waters:	 18 euro pp / uur .................................................
Forfait + sterke bieren	 23 euro pp / uur ...................................................................................
Forfait + sterke bieren + sterke dranken	 32 euro pp / uur
.......................................................

*Alle prijzen zijn infrastructuur, BTW, service … inbegrepen.


*Bediening staat tot uw dienst gedurende 6 uur na aankomstuur. Daarna worden garçons aangerekend a  
 30 euro / gestart uur. (Bij extra drankenforfait na de koffie vervalt deze kost)
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Algemene voorwaarden  
Alle prijzen zijn BTW en service inbegrepen.
Voorschot van 500 euro dient betaald te worden ter bevestiging van de reservatie bij 
bestelling. 
10 dagen voor de feestdatum wordt het exact aantal verwachte gasten doorgegeven en 
wordt er 10 euro X aantal gasten overgeschreven. 
Dit aantal gasten zal ook aangerekend worden. De eindafrekening wordt verstuurd na de 
feestdatum. 
Uw bestelling is pas geldig na betaling van het voorschot. Opties op data blijven 14 
dagen geldig. 
Dansfeesten waarbij de volledige zaak moet verhuurd worden moeten min. 6 maand op 
voorhand vastgelegd worden. Dit om onze klanten tijdig te kunnen informeren over 
eventuele extra sluitingsdagen. 
Bij annulatie minder dan 2 maand voor de datum van je event zal het voorschot eigendom 
van HULA blijven.
Allergieën en dieet behoeften kunnen geaccommodeerd worden indien onze keuken 
hiervan op voorhand notie mocht ontvangen. Op het event zelf doen wij ons uiterste best 
maar kunnen we niet garanderen aan alle eisen te voldoen. 
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