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Muzikaal zit het alvast goed.

Met Ritm Stix: De leden van Ritm Stix zijn professionele muzikanten die allemaal hun sporen 
verdienden. Twee van hen bemachtigden een ere-plaats in the Voice van Vlaanderen. Ook buiten 

Ritm Stix zie je ze opduiken in verschillende muzikale projecten en op TV. Zo scoorde Kris een radiohit 
met ‘Short People’ en ken je de vaste zangeressen als Esther, Jana of Katerine zeker uit de media. 

Leef je uit op de laatste hits of op de beste klassiekers.  
Rock, pop of dance, het passeert allemaal de revue met DJ Micha

Aanvang om 19u00

Een topavond met alles erop en eraan. 
Beleef alles wat je van oudjaar verwacht op één adres.  

En jawel: drank à volonté! Je eerste goede voornemen start hier!

Apero
Oester, kiwi, champagne

Brioche, paling, groene appel
Mousseline, kaviaar, aardappelkrokant

NYE menu 
Noordzeekrab, koolrabi, komkommer, radijs

Coquille, schorseneer, knolselder, truffel
Kreeft, roodloof, dooierzwam, beurre blanc

Chianina rund, wortel, sjalot, butternut, confit
Luxe dessertbuffet van de chef

LN buffet vanaf 02u00
Soepje van gerookte aardappel, pancetta en prei

Croque Ibérico, tomaat, manchego, ansjovis
Kroket van abdijkaas, picklemayo

Dranken menu:
Champagne Boonen – Meunier Brut tradition
Vernaccia di San Gimignano 2018 - Tenuta Le Calcinaie
Grand Enclos du Château de Cérons Blanc 2016 – Graves
Saumur “Les Moulins de Turquant” 2017 - Domaine Couly-Dutheil
Château Tauzinat L’Hermitage 2015 - Saint-Emilion Grand Cru
Bru mineraal waters
Koffie 100% Arabica
Thee-assortiment

Dranken na menu: t.e.m. 04u00
Frisdranken cola, cola zero, waters, sprite
Pilsbier stella artois
Champagne Boonen – Meunier brut tradition
Witte wijn Amelie – chardonnay
Rode wijn fontareche - merlot

Tarief: Diner + party / 139€ per persoon 

Reservatie:
info@hangarc.be (enkel geldig na bevestiging) of 011 68 51 90 - reserveren kan t.e.m. 20/12 (vol = vol)

Betaling ter bevestiging van reservatie op: BE10 7350 2810 2504
Aanvang stipt om 19u00

Dresscode: Cocktail, trendy

Verwen jezelf met een spectaculaire start van het nieuwe jaar.  

Een VIP nacht 
voor iedereen.
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