
S   LMUNA
MORE THAN PASSION, MORE THAN FOOD



FEESTZAAL 

SolMuna is al jaren de garantie voor een geslaagd feest! 
 
Gezelligheid, sfeer en de verfijnde gastronomische keuken zijn maar één van onze troeven.  
We beschikken over een ruim en zonnig terras gelegen in een prachtige tuin. 
 
We verzorgen feesten vanaf 15 tot 70 personen zittend, walking dinners tot 90 en recepties tot 120 personen. 
Dit ter gelegenheid van een huwelijk, jubileum, communie, pensioen, babyborrel, verjaardag, ... 
 
We bieden u een rustige, mooi afgewerkte omgeving waarbij u bediend wordt door gemotiveerd personeel.  
De geheel vernieuwde feestzaal heeft een landelijk–strak interieur, zwart–wit in combinatie met staal en veel hout. 

Al jaren vertaalt onze passie voor koken zich in verfijnde gerechten uit een gevarieerde keuken, we verwerken 
seizoengebonden producten in een verse bereiding om u een spectaculaire ervaring aan te kunnen bieden.  
Door onze open keuken kan u de bereidingen volgen van hapje tot dessert. 

TRAITEUR 

Voor het afhalen van verfijnde hapjes, tapas, broodjes, gerechten, desserts, buffetten, ...  
We werken met verse producten van topkwaliteit, deze worden met liefde en passie klaargemaakt in eigen keuken. 
SolMuna bij U thuis, hoogstaande gerechten boordevol smaak. 

ROUWMAALTIJD 

Ook voor dit aspect staan wij ter uwer beschikking. 

We hopen u hiermee van dienst te kunnen zijn, heeft u verder nog vragen aarzel dan zeker niet ons te contacteren. 

Culinaire groeten, 
Stéphanie & Lawrence 



DRANK RECEPTIE

“De genodigden krijgen een glas bij aankomst, we blijven continu bijschenken. 
De forfait start wanneer de helft van de gasten aanwezig zijn. 
In de forfait zitten volgende dranken : Schuimwijn, lichte en zware bieren, frisdranken, n.a. cocktail, 
water, huiswijn, koffie en verse thee.”

Champagne De Castellane brut     75cl   
“Indien u champagne kiest tijdens de receptie worden de dranken volgens verbruik verrekend”  

Voor korte recepties hebben we ook een formule die bestaat uit één glas en één keer bijschenken. 

Cava Portaceli (ook alle andere dranken uitgezonderd sterke) 
Crémant De Bordeaux (ook alle andere dranken uitgezonderd sterke)

FINGERFOOD 

“ In afwachting van de hapjes verdelen we dit op de hoge receptietafels, het blijft staan tot het einde van de receptie ” 
Guacamole  –  tortillachips 
2 huisbereide tapenades – grissini
Goudakaas – salami – gemarineerde olijven – zongedroogde kerstomaat – mozzarellabolletjes  
Rauwkost : wortel – kerstomaat – bloemkool – radijs – komkommer – cocktailsaus   

“Van bovenstaande fingerfood is het mogelijk 2 verschillende soorten op tafel te plaatsen”  

Italiaans aperobord
Mozzarella – zongedroogde kerstomaat – pesto met grissini – mortadella – culatello – parmaham
Spaans aperobord
Manchego kaas – tapenade met grissini – manzanilla olijven – Iberico producten

Forfaitaire 
drankarrangementen 
tijdens de receptie

1u 1,5u 2u 2,5u 3u 3,5u 4u

Cava Portaceli 
(ook alle andere  dranken 
uitgezonderd sterke)

€ 9,50 € 13,00 € 16,50 € 20,00 € 23,00 € 26,00 € 29,00

Crémant De Bordeaux 
(ook alle  andere dranken 
uitgezonderd sterke)

€ 11,50 € 15,00 € 18,50 € 22,00 € 25,00 € 28,00 € 31,00
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HAPJES TIJDENS DE RECEPTIE

Oesters
Franse oester “Fines de Claires” (per 24 stuks) 
Franse oester “Spéciale Geay”    (per 48 stuks) 
Franse oester “Cuvée Prestige”   (per 24 stuks) 
Franse oester “Tsarkaya”              (per 48 stuks)
Franse oester “Gillardeau”           (per 24 stuks) 

“ Hapjes worden door ons geselecteerd naargelang menu, seizoen en inspiratie van de chef.
 Voor een verzorgde receptie voorzie je best 4 à 5 hapjes per uur “

Gefrituurd hapje met passende saus (maximum 2 per receptie)  
Mini soepje  
Gewoon hapje   
Premium hapje   

EXTRA MOGELIJKHEDEN / UITGEBREIDE RECEPTIE 

Belegd broodje   
“ We werken met een assortiment van zachte broodjes (wit en bruin, rond 8 cm) met passend beleg en garnituur “ 

Origineel puntzakje – verse frietjes – mayonaise   
Potje stoverij (in combinatie met de frietjes, dit wordt samen opgediend +/– 100g)  
Patatas bravas – aioli – salsa brava – kruidensalade (+/– 120g) 
Desserthapje   
Premium desserthapje 

KINDERRECEPTIE  

Kinderchampagne, water en frisdranken naar believen  
Verschillende kindvriendelijke hapjes gedurende de receptie.  
VB : Chips, nootjes, gefrituurde hapjes, croque monsieur, pizza, worstenbroodje, frietjes, snoepjes, ... 
Voor kinderen vanaf 2 tot 12 jaar / onder de 2 jaar gratis / tieners tussen 12 en 16 jaar + € 4 of meerekenen met de 
volwassenen (30% goedkoper).

“ Dit is een formule speciaal ontworpen indien het enkel een receptie is en de kinderen ook niet aan tafel gaan” 
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KOUDE VOORGERECHTEN 

(Menu met 2 voorgerechten € 2 korting p.p.) 

Tartaar zalm – appel – avocado – groene kruiden – croutons – roze peper   
Gemarineerde zalm – notenolie – avocado – zure room – kerstomaat  
Tataki rund – Griekse pasta – rucola – gefrituurde ui – kappertjes    
Vitello tonato – tonijn – kerstomaat – kappertjes – rucola   
Tartaar Belgisch wit–blauw rund – passende garnituren  
Gelakt buikspek – jonge wortel structuren – zure room – quinoa – ketjap vinaigrette 
Carpaccio rund – basilicum – kerstomaat – rucola – parmezaan   
Carpaccio coquilles – gebakken pijpajuin – frisse vinaigrette – zuurdesemkrokant – zeewiersalade
Carpaccio iberico presa – aioli – salsa brava – Reypenaer kaas – groene kruiden   
Tartaar zalm en langoustines – gerookte zalm – radijs – groene appel – limoen   
Tonijn – komkommer structuren – radijs – sesamzaadjes – Oosterse vinaigrette   
Verfijnde versie tomaat garnaal – couscoussalade – groene gazpacho 

WARME VOORGERECHTEN 

(Menu met 2 voorgerechten € 2 korting p.p.) 

Koolvishaasje – graanmosterdsaus – bloemkool en broccoli structuren  
Scampi – choronsaus – tomaat – aardappelkrokant – kruidensalade   
Pladijsfilet – aardappelmousseline – beurre noissette – geroosterde hazelnoot – kappertjes 
Zalmfilet – venkelpuree – gepofte tomaat – broodcrunch – mousseline – prei olie  
Goudbrasemfilet (Dorade) – jonge prei – spinaziecoulis – bladerdeeg – zure room  
Gevulde aardappel – grijze garnalen – gebakken pijpajuin – mousseline – kruidensalade 
Noordzeetongfilet en scampi – brickdeeg – blanke botersaus – passende garnituren
Noordzeegarnalen – aardappelmousseline – gepocheerd hoeve ei – broodcrunch – bloemkool
Kabeljauwhaasje – smeuïge risotto – sabayon – gepofte tomaat – zeekraal – parmezaan    
Gegrilde tonijn – aardappelmousseline – choronsaus – kruidensalade – gefrituurde ui 
Coquilles – bloemkool en broccoli structuren – graanmosterdmousseline   
Coquilles – truffelrisotto – beukenzwam – jus morieljes – parmezaan

“ Voorgerechten zijn voorzien van vers gebakken brood en boter ”
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SOEPEN 
 
“ Soepen zijn voorzien van vers gebakken brood en boter, we serveren nog één keer bij ” 
Erwtensoep – spekblokjes – peterselie   
Bloemkoolsoep – gandaham – kervel   
Butternutpompoensoep – bieslook – parmezaan – geroosterde sesamzaadjes 
Venkelsoep – gerookte zalm – bieslook  
Witlofsoep – grijze garnalen – peterselie  
Aspergesoep – gerookte zalm – bieslook (seizoen)   
Kreeftensoep – rivierkreeftjes – groene kruiden 

SORBETS 
 
Citroen  
Peer – Poire William   
Gin & tonic – Hendricks gin – gemarineerde komkommer 

HOOFDGERECHTEN 

(enkel hoofdgerecht + € 3)  
“Bij alle hoofdgerechten serveren we 2 keer bij (vlees, groentjes, saus en aardappelen)”

Kalkoenborst  
Varkenshaasje licht gepekeld  
Duroc d’Olives lende   
Rund filet mignon   
Eendenborst gelakt   
Parelhoenfilet   
Kalf dunne lende  
Iberico presa  
Iberico varkenshaasje 
Rund dunne lende   
Hert rugfilet   

BIJ HET HOOFDGERECHT 
 
Een 6 tal warme groenten volgens seizoen en inspiratie.
Een fijne groentencrème volgens seizoen.  
Aardappelgarnituur naar keuze: kroketten – rösti’s – krielaardappelen – gratin dauphinois. 

Saus naar keuze: champignon – groene peper – graanmosterd – blackwell – abdijbier –
                                    bordelaise – veenbes – porto – bearnaise – choron – rozemarijn – acacia.

“We serveren één menu per feest, we houden wel graag rekening met allergenen en vegetariërs.
Gelieve te vermelden bij het doorgeven van het definitief aantal personen.
Indien u keuze wenst tussen vis en vlees bij het hoofdgerecht + € 2 (keuze vooraf door te geven).”
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DESSERTS 
 
Ijstaart volgens thema en smaak met passende garnituren    
Gecarameliseerde appeltaart – vanilleroomijs – framboos structuren – slagroom   
Panna cotta van witte chocolade – seizoensfruit – crumble   
Moelleux van origine chocolade – vanilleroomijs – framboos structuren   
Amandel friand – sinaasappel structuren  
Smeuïge vanillerijstpap – citrus structuren – kokos – gecarameliseerde bladerdeeg  
Tulpgebakje – fruitsalade – vanilleroomijs – coulis – slagroom   
Cremeux mango en passievrucht – exotisch fruit – mascarpone – merengue 
Citroencrème – Italiaanse meringue – hazelnootcrumble – mascarpone – citroensorbet 
Dessertbord (5 kleine verschillende desserts)  

TIP VOOR BIJ HET DESSERT ! 
 
Passend glas Madeira wijn by Francisco Albuquerque
Champagne De Castellane 75cl

DESSERTBUFFET

(Vanaf 25 personen, + € 2 zonder voorafgaande menu) 
 
Een droombuffet met verse fruitsoorten, gebakjes, kleine taartjes, marshmallows, mini desserts, ijstaart, 
chocolademousse, vers gebakken koekjes, en nog veel meer! dit alles oogstrelend gepresenteerd.  

KOFFIE EN THEE 

1 x koffie of verse thee  
2 x koffie of verse thee  
Koekjes en zoetigheden  
Irish of Italian koffie 

LIKEUR/ DIGESTIEF 

Whiskey, cognac, calvados, elixir, amaretto, baileys, cointreau, ...                                                                      vanaf
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ANDERE MOGELIJKHEDEN 

WALKING DINNER 
 
Deze formule begint met een receptie van één uur waarbij we 4 hapjes serveren.  
De receptie kan verder aangevuld worden met oesters, tapenades, rauwkost, etc.  
Na de receptie krijgen de gasten passende wijn, bestek en vers gebakken brood met boter.   
We serveren 4 à 5 verfijnde gerechtjes die we ronddragen, daarna het dessert gevolgd door koffie.   
Tijdens de walking dinner wordt er voor ongeveer de helft een zitplaats voorzien.  
We beschikken over lijsten met de gerechten voor een walking dinner, vraag ons meer informatie voor deze formule.

KOUD BUFFET 
 
6 vis en 6 vleesbereiding volgens seizoen en inspiratie met passende garnituren –  
Witlof, appel, wortel, rode biet – bloemkool, bonen, radijs, komkommer – tomatensoorten –  
Sausjes – brood en boter – aardappelsalade of verse frietjes  (keuze vooraf door te geven)

KINDERMENU 

Kinderchampagne met chips, nootjes en kindvriendelijk hapje  
Water en soft drinks inbegrepen tijdens receptie en menu  

Extra kindvriendelijke hapjes : worstenbroodje, croque monsieur, mini pizza + € 2,80  
 

Tomatensoep met balletjes + € 3  
Kaaskroket met slaatje + € 5  

Garnaalkroket met slaatje + € 6,5  
 

Kaasburger met appelmoes / Balletjes in tomatensaus / Stoofvlees met appelmoes /
 Kindersteak met appelmoes / Vol au vent / Kipfilet met appelmoes   

Met Frietjes of Puree  
 

Kinderijsje  
Of zelfde dessert volwassenen = prijs volwassenen

(Tot 12 jaar, voor iedereen dezelfde menu)
Kindjes onder de 2 jaar is gratis bordje bijzetten.   

Menu onder 12 jaar € 22 all in.  
Tieners tussen 12 en 17 jaar kunnen de menu van de volwassenen krijgen aan een voordeliger tarief. 

SPRINGKASTEEL 
 
Overdekt springkasteel van 4 op 4 meter 

33,00

110

€

€



DRANKEN TIJDENS MENU OF WALKING DINNER 

“Wijnen, waters, lichte bieren, zware bieren en frisdranken zijn ook inbegrepen tijdens de drankforfaits.” 

ONZE SELECTIE HUISWIJN 

Wit 
Le Petit Noir – Pays d’Oc   
Frisse witte wijn, niet gerijpt op eik, subtiel van fruit, 100% chardonnay  
Jané Ventura – Penèdes (Spanje) – BIO  Premium  
Fijne complexe aroma’s, volle wijn, fruitig, elegant en kruidig  

Rood 
Kressman Grande Réserve – Bordeaux    
Elegante fruitige wijn, mooie blend van merlot, cabernet franc en cabernet sauvignon  
Urbezo Crianza – Cariñena (Spanje) – BIO   Premium   
Zuiderse Bordeaux–blend, rijke smaakstructuur, lange afdronk.

Forfaitaire drankarrangementen tijdens de menu of walking dinner (tot aan de koffie)
Menu met soep, hoofdgerecht, dessert
Menu met voorgerecht, hoofdgerecht, dessert of walking dinner
Menu met 2 voorgerechten, hoofdgerecht, dessert
Premium bio wijn

9,50
11,50

14,50
 +  3,50

€
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€
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BELANGRIJK OM TE WETEN

TAFELSCHIKKING, AANKLEDING & DECORATIE

• We werken met rechthoekige tafels en kunnen zo schikkingen maken van 3 tot maximum 24 personen aan één 
tafel, het ideale voor de bediening en zaalschikking zijn tafels van 6 tot 14 personen per tafel. 

• De tafels kleden we aan met stoffen linnen en servetten, we voorzien theelichten, kaarsen, bloemen en plantjes.
• We plaatsen geen menukaarten op tafel, mocht u dit wensen kan een drukker u verder helpen.

MENU, ALLERGENEN & VEGETARIËRS 

• We serveren één menu per feest we houden wel graag rekening met allergenen en vegetariërs,  
gelieve te vermelden bij het doorgeven van het definitief aantal personen.

• Indien u keuze wenst tussen vis of vlees bij het hoofdgerecht + € 2 (keuze vooraf door te geven).

MUZIEK & MULTIMEDIA

• We zorgen steeds voor aangename achtergrondmuziek bij het binnenkomen, op het terras en in de zaal. Indien u zelf 
muziek wenst af te spelen gebeurt dit via onze boxen, indien u een dj verkiest dient deze ook aan te sluiten op onze boxen. 
Huur audio installatie € 35

• We beschikken over een beamer met projectiescherm, micro en flipchart met stiften die we ter beschikking stellen.  
Huur beamer met projectiescherm € 25

• Indien u deze wenst te gebruiken gelieve op voorhand te vermelden.

VESTIAIRE  

• Wordt gratis ter beschikking gesteld, we zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade.

CAPACITEIT & RUIMTE

• De zaak is geschikt voor groepen vanaf (minimum) 15 volwassenen tot maximum 70 personen voor een menu aan 
tafel, walking dinners tot 90 en recepties tot 130 personen. We combineren maximum 2 feesten per dag afhankelijk 
van het aantal personen, in de kleinste  zaal gaan we tot maximum 25 personen voor een menu aan tafel, dan 
behouden we voldoende ruimte voor  een rechtstaande receptie (bij slecht weer). In de grootste zaal gaan we 
tot maximum 45 personen voor een menu aan tafel, bij slecht behouden we dan ook voldoende ruimte voor een 
rechtstaande receptie. Bij goed weer en 2 groepen splitsen we het terras met afbakenpaaltjes zodat beide groepen 
buiten kunnen aperitieven.

• Indien u een 2de zaal of grotere zaal wilt reserveren dan nodig wordt een meerprijs aangerekend afhankelijk van de 
menukeuze en het definitieve aantal personen.

• Alle ruimtes zijn voorzien van ventilatie en airco. 

LOONKOST KELNERS

• De bediening is in onze prijzen inbegrepen tot 1.5 uur na de koffie. Indien U langer wenst te blijven wordt het 
bedienend personeel in rekening gebracht à 28€ per uur. Wanneer er minder dan 15 personen aanwezig zijn sluiten 
we de zaak, op zon en feestdagen sluiten wij graag om 19u.



BELANGRIJK OM TE WETEN

PRIJZEN & LEEFTIJD

• Prijzen in deze brochure gelden voor een volledige menu, receptie of walking dinner en zijn per persoon of per stuk.
• Prijzen blijven geldig onder voorbehoud van marktschommelingen en zijn inclusief dienst en btw.
• We hebben 3 verschillende categorieën om uw gasten in op te splitsen en zo de menuprijs te bepalen : 

Kinderen (onder 12 jaar) / Tieners (tussen 12 en 17 jaar) / Volwassenen (boven 17 jaar).
• Prijzen in deze brochure zijn geldig vanaf 2018 en vervangen alle vorige uitgaven.

DEFINITIEF AANTAL PERSONEN DOORGEVEN 

• Dit gebeurt 10 dagen voor feestdatum, eventuele wijzigingen kunnen tot 2 dagen voor de feestdatum doorgegeven worden.

RESERVEREN

• Reserveren is mogelijk vanaf 15 volwassenen, tijdens de week vanaf 25 volwassenen.             
• Indien minder dan het minimum aantal personen 25€ zaalhuur per ontbrekende persoon.
• Een datum in optie houden is gratis, binnen de 14 dagen dient er beslist te worden of het al dan niet doorgaat. 

Indien u de zaal definitief wenst vast te zetten betaald u een voorschot van 400€ ter bevestiging van de datum.  
Afhankelijk van het eindbedrag kunnen er extra voorschotten gevraagd worden.

• Bij grote wijzigingen van aantal en of formule kan dit een meerprijs met zich meebrengen vb : U reserveert voor 
een feest van 30 personen met vooraf een extra receptie voor 30 personen, één maand voor het feest beslist u 
de receptie niet te laten doorgaan. In dat geval zijn we genoodzaakt een extra bedrag aan te rekenen voor de 
gereserveerde ruimte.

• Bij reservatie aanvaardt men de algemene voorwaarden zoals beschreven (Online beschikbaar www.solmuna.be). 

VOORSCHOT & AFREKENING

• Ter bevestiging van de reservatie vragen we een voorschot van 400 € dit kan u via overschrijving overmaken,  
BE20 7380 3546 6656 ter attentie van SolMuna (naam en feestdatum vermelden).

• De eindafrekening wordt via overschrijving betaald binnen de 10 dagen na het feest, uiteraard wordt het betaalde 
voorschot in mindering gebracht.

BESPREKINGEN
• We geven u graag advies en staan u graag bij voor het samenstellen van de gewenste formule, afspraken gebeuren 

in  het begin van de week tussen 9 en 18u30 en dit enkel op afspraak. 
 

“We hopen U hiermee van dienst te kunnen zijn, heeft U verder nog vragen of voorstellen aarzel dan zeker niet ons te contacteren”

Culinaire groeten, 
Stéphanie & Lawrence



SolMuna – Sint Amandusstraat 4 – 8540 Deerlijk – T 056 70 09 23 – info@solmuna.be – www.solmuna.be
BTW 0846 666 775 – Rekening BE 20 7380 3546 6656 

S   LMUNA
MORE THAN PASSION, MORE THAN FOOD


