
Een huwelijk, een verjaardagsfeest, 
een communie of een jubileum?  

Een feest bij Burcht 
Hertog Jan is een unieke 
ervaring.  

Voor feesten tot 25 personen staat 
onze veranda ter beschikking.  
Feesten tot 180 personen kunnen 
doorgaan in onze gezellige 
feestzaal.  

Wij staan open voor al uw 
suggesties. Samen vinden we 
ongetwijfeld de juiste formule die 
het best bij u past. Voor elke 
gelegenheid en voor elk budget 

Neem gerust telefonisch contact op 
of spring eens binnen!  

Burcht Hertog Jan  
De Laks 8  
2360 Oud-Turnhout  
014/65.11.65 
 

Koffietafels  
Burcht Hertog Jan biedt een serene setting om in alle 
rust koffietafels te organiseren. Wij werken alles tot 
in de puntjes uit zodat u en uw gasten een zorgeloze 
tijd hebben.  

Eenvoudig met stijl                  €16 per persoon 

Drie broodjes per persoon (pistolets of sandwiches) 
Eén koffiekoek per persoon 
Een assortiment aan beleg: kaas, ham, préparé en 
vleessalade 
Koffie en thee à volonté 

Verfijnd                               €19 per persoon   

Glaasje cava of sinaasappelsap  
Drie broodjes en één koffiekoek per persoon 
Kaasplank met Franse kazen, charcuterie, préparé, 
verse salades en gerookte zalm 
Koffie en thee à volonté 

Kempische koffietafel             €22,90 per persoon   

Glaasje cava of sinaasappelsap  
Tomatensoep met ballekes, beuling met appelspijs, 
gehaktballetjes met krieken, roereitjes, Franse kazen, 
charcuterie, verse salades, gerookte zalm en een ruim 
assortiment aan brood, pistolets en sandwiches  
Koffie en thee à volonté

Burcht Hertog Jan 
Feesten 



De Feestzaal  
Onze grote feestzaal is een lust voor het oog.  Een 
droomlocatie voor elke gelegenheid. Van recepties en 
familiefeesten tot koffietafels, bedrijfsfeesten of zelfs een 
babyborrel. Wij werken samen met u alles uit tot in de 
kleinste details zodat u zorgeloos kan genieten.  Aan de 
feestzaal is een ruim terras met uitzicht op onze koivijver. 

Buffeten, walking dinner, hapjes of à la carte en aan tafel 
geserveerd. Het kan allemaal. 

DJ  
Onze huis-DJ zorgt bij elk feest voor een gepaste 
muzikale omkadering!  
Je bent uiteraard vrij om zelf voor je muziek te zorgen 
of om zelf een DJ te zoeken.  

Basis pakket zonder belichting                 400€ 
Alles inclusief (met bewegend licht)    450€ 

Onze meest populaire feestformule:  

De Kasteeltafel                  29,50 € per persoon 

Een Bourgondisch koud en warm buffet à volonté 

Tomatensoep met ballekes 

Fijne charcuterie en huisgemaakte salades, gerookte zalm 
en een uitgebreide keuze aan Franse kazen 

Koninginnenhapje, gehaktballetjes met warme krieken, 
beuling met appelspijs en rundstoverij met Kasteelbier  

Warme en koude groenten, kroketjes en een ruim 
assortiment broodsoorten 

Dessertenpallet van de chef 

De Veranda  
Onze veranda is een gezellige ruimte die uitkijkt op het 
kanaal. Afgezonderd van de rest van de taverne kan u 
ongestoord samen zijn. In de veranda staat een grote 
kasteeltafel zodat je allemaal aan één grote tafel kan 
zitten, tot 25 personen.  

Drankenformules  

Voor elke gelegenheid in de feestzaal kan je kiezen uit een 
drankenformule. Voor een all-in prijs drink je alles à 
volonté (uitgezonderd sterke dranken en champagne)  
       
2 uur:  15,00   € per persoon     
3 uur:  19,00   € per persoon    
4 uur:  24,50   € per persoon     
5 uur:  27,00   € per persoon  
7 uur:  35,00   € per persoon  


