
Als het wat meer mag zijn met 
een groter gezelschap!

Prijslijst geldig tem 31 december 2023

Niet geldig voor feesten vastgelegd in 2023 voor 2024

Deze prijslijst vervangt alle voorgaanden en is ten allen tijde onderhevig aan wijzigingen in samenstelling en prijzen.

FEESTBROCHURE
2023



Niet dat we een specifieke reden nodig 

hebben om te feesten - maar heb je iets te 

vieren?

't Of In Hove is een prachtige, groene

evenementenlocatie die geschikt is voor 

huwelijks -en communiefeesten, verjaarda-

gen, een familiefeest of jubileum, maar 

evengoed voor pakweg een seminarie of 

ko�etafel.

We hebben plaats voor

maximum 140 personen (zittend).

Graag meer info over de verschillende 

formules en mogelijkheden?

Dat kan! Stuur gerust een mailtje of maak 

telefonisch een afspraak. 



Menu Kastanje

Amuse van de chef

Voorgerecht

Kaaskroketjes met citroen en gefrituurde peterselie
Of

Tomatensoep met balletjes

Hoofdgerecht

Gevulde kipfilet (ham en kaas) met kroketjes, seizoensgroentjes en een tomaten-
jus
Of

Vispannetje met prei, aardappelpuree en kreeftensaus

Dessert

Huisbereide chocomousse van Callebaut-chocolade
Of

Huisbereide crème brûlée

IJslam/taart: supplement € 4 pp
Biscuitaart: € 4,5 pp

IJslam en ijstaart zijn verkrijgbaar vanaf 10 p.
Indien u over minder genodigden beschikt,

zijn we genoodzaakt deze extra porties aan de gangbare prijs aan te rekenen
(zie algemene voorwaarden)

Prijs per persoon: € 46

Menu geldig vanaf 8 personen en éénzelfde menu per gezelschap.
De keuzes moeten op voorhand doorgegeven worden en indien minder dan

12 personen, 1 keuze per gang.



Menu Esdoorn

Amuse van de chef

Voorgerecht

Tartaar van verse zalm, wakame, wasabidressing, rucola en zalmkaviaar
Of

Ravioli van burrata, limoen en Italiaanse ham, rucola, crème van parmezaan, 
balsmico en zongedroogde tomaatjes

Hoofdgerecht

Tijgergarnalen met wilde rijst, courgette, paprika, rode ui met een pittig sausje 
en citroengrasolie

Of
Kalfsentrecôte met een crème van knolselder, gratin van zoete aardappel, gema-

rineerde groenten en een kruidige vleesjus

Dessert

Speculoostiramisu met rood fruit en een crumble van speculoos
Of

Citroentaartje met méringue en een coulis van mango en aardbei.

IJslam/taart: supplement € 4 pp
Biscuitaart: € 4,5 pp

IJslam en ijstaart zijn verkrijgbaar vanaf 10 p.
Indien u over minder genodigden beschikt,

zijn we genoodzaakt deze extra porties aan de gangbare prijs aan te rekenen
(zie algemene voorwaarden)

Prijs per persoon: € 58

Menu geldig vanaf 8 personen en éénzelfde menu per gezelschap.
De keuzes moeten op voorhand doorgegeven worden en indien minder dan

12 personen, 1 keuze per gang.



Menu Linde

Amuse van de chef

Voorgerecht

Duo van kaas- en garnaalkroketten, citroen, verse garnalen en gefrituurde peter-
selie
Of

Klassieke rundscarpaccio

Hoofdgerecht

Traaggegaarde varkenswangetjes in streekbiersaus, gebraiseerd witloof en 
aardappelkroketjes

Of
Ragout van hoevekip, kippenballetjes, champignons en een seizoensslaatje

Desssert

Dame Blanche met verse chocoladesaus
Of

Huisbereide tiramisu met Amaretto di Saronno

IJslam/taart: supplement € 4 pp
Biscuitaart: € 4,5 pp

IJslam en ijstaart zijn verkrijgbaar vanaf 10 p.
Indien u over minder genodigden beschikt,

zijn we genoodzaakt deze extra porties aan de gangbare prijs aan te rekenen
(zie algemene voorwaarden)

Prijs per persoon: € 49

Menu geldig vanaf 8 personen en éénzelfde menu per gezelschap.
De keuzes moeten op voorhand doorgegeven worden en indien minder dan

12 personen, 1 keuze per gang.



Menu Eik

Amuse van de chef

Voorgerecht

Trio van oesters: natuur, oosters en gegratineerd
Of

Flatbread met Duroc-porchetta, opgelegde groentjes, graanmosterd en gepofte 
quinoa

Hoofdgerecht

Kalfshaas in een crumble van Parmezaan, koolrollade van tomatencompote, 
wortelstructuren, tru�elfrietjes en saus ‘fine champagne’

Of
Gamba’s à la plancha met een ratatouille van zuiderse groenten, cajundressuing 

en aioli

Dessert

Creatie van de chef op basis van chocolade
Of

Amandelbiscuit met mascarpone, crumble van méringue en citroenmelisse en 
een coulis van rode vruchten

IJslam/taart: supplement € 4 pp
Biscuitaart: € 4,5 pp

IJslam en ijstaart zijn verkrijgbaar vanaf 10 p.
Indien u over minder genodigden beschikt,

zijn we genoodzaakt deze extra porties aan de gangbare prijs aan te rekenen
(zie algemene voorwaarden)

Prijs per persoon: € 75

Menu geldig vanaf 8 personen en éénzelfde menu per gezelschap.
De keuzes moeten op voorhand doorgegeven worden en indien minder dan

12 personen, 1 keuze per gang.



Menu Berk

Amuse van de chef

Voorgerecht

Handgesneden steak tartaar van Piemontese-rund
Of

Kabeljauwkroketjes met een mediterraans slaatje en verse tartaarsaus

Hoofdgerecht

Gebakken zeebaars met venusschelpen, bieslookpuree, een bouillon van zee-
vruchten en een tomatencrumble

Of
Rosé gebakken varkenshaasje, crème van pastinaak, gebakken aardappelen, 

seizoensgroenten en Blackwellsaus

Dessert

Tarte tatin van appeltjes met vanille-ijs
Of

Panna cotta van ko�e afgewerkt mat Callebaut-chocolade

IJslam/taart: supplement € 4 pp
Biscuitaart: € 4,5 pp

IJslam en ijstaart zijn verkrijgbaar vanaf 10 p.
Indien u over minder genodigden beschikt,

zijn we genoodzaakt deze extra porties aan de gangbare prijs aan te rekenen
(zie algemene voorwaarden)

Prijs per persoon: € 63

Menu geldig vanaf 8 personen en éénzelfde menu per gezelschap.
De keuzes moeten op voorhand doorgegeven worden en indien minder dan

12 personen, 1 keuze per gang.



Diner à la carte

U heeft uiteraard ook de mogelijkheid om een menu à la carte samen te stellen, dit met een maximum 

van 3 verschillende gerechten per gang.  Ten laatste 7 werkdagen op voorhand door te geven.  Onze 

gangbare menukaart kan u terugvinden op onze website: www.tofinhove.be

Een ijslam of ijstaart (vanaf 10p.) bedraagt €12 per persoon.

Een biscuittaart bedraagt €11 per persoon.

Dranken

Alle dranken zijn à la carte te verkrijgen volgens de gangbare prijzen.

Receptieformule bij diner

Aperitiefhapjes gedurende het uur van aanvang:

4 aperitiefhapjes per persoon:

- Tomaat-mozzarella met verse pesto

- Scampi rode curry van de chef

- Tasje tomatensoep

- Dim sum met kip en een pittig dipsausje

Prijs per persoon: € 12

Kinderen

Voor het diner van de kinderen tot 12 jaar verwijzen wij graag naar de kinder-gerechten op onze kaart.  

Zij dienen deze formules niet te volgen.



Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Voor de bespreking van uw feest is het aan te raden, een afspraak te maken met de zaalverantwoordelijke of zaakvoerder. 

Besprekingen met andere personen zijn niet bindend.

2. Reservatie & voorschot

Een reservatie voor een feestje wordt pas aanvaard en definitief na betaling van het voorschot én voorafgaande bevestiging 

per mail.  

Het voorschot voor een gelegenheid vanaf 12 personen is: € 250.

Het voorschot voor een gelegenheid of receptie vanaf 40 personen is: € 500.

Betaling van uw voorschot gebeurt bij voorkeur ter plaatse of via overschrijving op het rekeningnummer van Trika bvba.  

Gelieve bij bankoverschrijving steeds ‘voorschot’, uw naam (waarmee u de reservatie heeft gemaakt) en datum van uw 

gelegenheid te vermelden.  Bij voorschot ter plaatse zal u telkens een bewijs van betaling ontvangen. 

De klant verbindt zich te houden aan volgende punten en afspraken vanaf het moment Trika BVBA het voorschot heeft 

ontvangen, tenzij ter plaatse, tenzij per overschrijving.

3. Verdere afspraken

De opgave van de juiste aantallen dient schriftelijk (per mail) te geschieden, uiterlijk 30 kalenderdagen voor aanvang van uw 

feest (bij aantallen doorgegeven per telefoon, tellen de aantallen die onze medewerker begrepen heeft).  

Na deze datum kunnen tot uiterlijk 7 kalenderdagen voor uw feest nog schommelingen van maximaal 10% worden 

aanvaard, dit steeds schriftelijk of per mail.

Indien op het moment van uw feest er toch nog minder gasten aanwezig zijn dan opgegeven, zal het doorgegeven aantal 

worden aangerekend.  

Bij meer gasten dan opgegeven, wordt de volledige formule per extra persoon aangerekend.

Gelieve uw menukeuze ten laatste 30 kalenderdagen voor de aanvang van uw feest door te geven aan de verantwoordelijke.   

Indien er op het moment van uw feest wijzigingen aan het menu worden gevraagd, behouden wij het recht de vooraf 

afgesproken prijs aan te rekenen.  Indien het om een duurder gerecht gaat, dan afgesproken, hebben we het recht om een 

surplus aan te rekenen, op het moment zelf met u af te spreken én voor de aflevering van het gerecht.

4.Betaling-prijzen

Het resterend saldo (totale bedrag – voorschot) dient uiterlijk de dag van uw feest betaald te worden, na de geleverde presta-

ties: cash, per bancontact, per Mastercard of Visa in brasserie ’t Of in Hove.

De afgesproken prijzen zijn telkens inclusief BTW (tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld) en inclusief diensten.  

TRIKA BVBA
Mechelsesteenweg 115-119

2540 Hove
03/344 23 60

info@to�nhove.be
www.to�nhove.be

BTW BE 0837.086.442
BE90 0016 4353 2432 


