
PARTY @ COMMON SENSE 
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Wie zijn we?
Een familie met een passie voor (h)eerlijk eten en barbecue. Zo
bent u bij ons zeker van topproducten uit de korte keten die
met respect voor natuur en dier zijn geteeld en met liefde en
passie bereid op kamado bbq met de nodige "Common Sense "

Bespreek samen met ons welke formule het beste past
bij jouw behoeftes en aantallen. Formules worden altijd
geserveerd voor het volledige gezelschap, en 
 gecombineerd met onze all-in drankenformules. 
Al onze prijzen zijn all-in: 
bediening, dranken, tafelaankleding, gebruik,
klaarzetten en opkuisen van de feestzaal. 
Alle opgegeven prijzen zijn incl. btw en per persoon.
Aanpassingen in formules zijn mogelijk na overleg. 

Happy kids = happy parents
Kinderen zijn van harte welkom @ Common Sense. Zo
kan er ten alle tijden gebruik gemaakt worden van onze
kinderhoek en buitenspeeltuin. Kinderen van 2 tot 12j
genieten van 40% korting op de totale prijs of u kan
kiezen uit onze a la carte kindergerechten. 
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Speciale wensen
Allergieën en vegetariërs in de groep? Geen probleem
wij doen graag de nodige aanpassingen in
samenspraak. 

Openingsuren 
Deze formules zijn voorzien voor de lunch en diner 
 vanaf 25 personen 
Onze feestzaal sluit standaard om 23u30
Dranken worden geschonken tot 23u
Langer blijven is mogelijk na overleg

Maak een afspraak en kies samen met ons een geschikte
datum voor jouw feest

Kies een formule

Kies een datum

www.common-sns.be - Vrankrijk 2 3740 Bilzen - 089/41.24.33 - info@common-sns.be 



Rogier & Kim

gerookte kersen - Marshmallow burn end - 

bosvruchten - citroensorbet

gezouten caramel - witte chocolade - 

chocolade mousse, crème royal, tiramisu, panna cotta, crème brûlée
wortelcake met gezouten caramel
mini chocolade moelleux & ijsjes
Chocolade fondu met fruitspiesjes & snoepbuffet + € 3,50 

Slagroom & fruit : € 3,00 p.p.
Crème au beurre : € 3,00 p.p.
Naar elk thema versiert met suiker : € 6,00 p.p.

Katja's brownie 

       vanille ijs
Cheesecake 

Wortelcake

       vanille ijs
Tapas dessert + €3,50

Gelegenheidstaarten

Italiaan

Groenland “veggie”

Chicken ‘Noah’ salade

Vegetarische salade superfood

      Groene pesto/ tomaat-mozzarella/ basilicum/ gegrilde groenten

      Huisbereide kruidenkaas/ rauwkost

      Slowcooked chicken gegaard met Noah tripel op de “green egg”-
      bio ei-wortel-tomaat-rode ui-noten-appel

      Tabouleh-granaatappel-gegrilde paprika-zongedroogde tomaat-
      rode ui-komkommer- verse kruiden-sla-avocado-radijs-noten

Hapjes opgediend 

Boterham & salade buffet

Dessert

Receptie "Common Sense" €22,50
Geniet van (h)eerlijke mini bbq gerechten, individueel geserveerd per stuk, gevolgd door een buffet wat al dan niet kan uitgebreid
worden. Bij een receptie formule wordt standaard een drankenformule van 3u voorzien. Wenst u een volledige maaltijd dient u de
formule uit te breiden en wordt er standaard een drankenformule van 4u voorzien. 

Maak je keuze

Maak je keuze

Steak tartaar 

Garnaalballetje

BBQ quiche

Stoverij van varkenswangen 

      Gerijpte steak/ gerookt beenmerg/ gepekelde groenten

      Grijze garnalen/ cocktailsaus/ Gefruite peterselie

      Gebrande seizoensgroenten/ verse kruiden

      Sjroep van spaan/ heer van Biesen/ groentenchips

Formule uitbreiden
Vitello tonato

Wilde zalm

Gerijpte steak van de Big Green Egg

Pure en rustiek frieten met mayonaise

Hapjes opgendiend €7,50

      Slowcooked/ kalfs/ makreel/ kappers

       Gerookt op ceder/ hollandaise/ ras el hanout

Buffet €9,50

      pepersaus/ 1 groentebereiding



Rogier & Kim

gerookte kersen - Marshmallow burn end - 

bosvruchten - citroensorbet

gezouten caramel - witte chocolade - 

chocolade mousse, crème royal, tiramisu, crème brûlée, panna cotta
wortelcake met gezouten caramel
mini chocolade moelleux & ijsjes
Chocolade fondu met fruitspiesjes & snoepbuffet + € 3,50 

Slagroom & fruit : € 3,00 p.p.
Crème au beurre : € 3,00 p.p.
Naar elk thema versiert met suiker : € 6,00 p.p.

Katja's brownie 

       vanille ijs
Cheesecake 

Wortelcake

       vanille ijs
Tapas dessert + €3,50

Gelegenheidstaarten

Mini Vlaming

Mini Canada

Chicken ‘Noah’ salade

Vegetarische salade superfood

       Slowcooked spek - groene asperge- sla-verse kruiden-appel -       
       noten

       Warmgerookte zalm op cederhout-huisbereide kruidenkaas-    
       radijs-lente ui-geraspte wortel-tomaat-komkommer-rode ui

      Slowcooked chicken gegaard met Noah tripel op de “green egg”-
      bio ei-wortel-tomaat-rode ui-noten-appel

      Tabouleh-granaatappel-gegrilde paprika-zongedroogde tomaat-
      rode ui-komkommer- verse kruiden-sla-avocado-radijs-noten

Hapjes opgediend 

Boterham & salade buffet

Dessert

Receptie "Classic streetfood " €19,50
Geniet van (h)eerlijke mini bbq gerechten, individueel geserveerd per stuk, gevolgd door een buffet wat al dan niet kan uitgebreid
worden. Bij een receptie formule wordt standaard een drankenformule van 3u voorzien. Wenst u een volledige maaltijd dient u de
formule uit te breiden en wordt er standaard een drankenformule van 4u voorzien. 

Maak je keuze

Maak je keuze

Bruchetta's

Krokante kabeljauw

Bitterballen

Mini taco

      Gegrilde toast/ seizoensgroenten

      Remoulade saus/ citroen/kruiden

      Huisbereid/ natuurlijk rund/ homemade ketchup

       Pulled pork/ zure room/ chili sin carne/ guacamole/ jalapeno/ kruidensalade
`    

Formule uitbreiden
Slowcooked chickenwings

Falafel

Mini burger buffet
Pure & rustiek frietjes met mayonaise

Hapjes opgediend €4,50

      Natuurlijke kippenvleugels/ bbq sauce

       Verse kruiden/ yoghurtdip

Buffet €6,50



Rogier & Kim

gerookte kersen - Marshmallow burn end - 

bosvruchten - citroensorbet

gezouten caramel - witte chocolade - 

chocolade mousse, crème royal, tiramisu, crème brûlée, panna cotta 
wortelcake met gezouten caramel
mini chocolade moelleux & ijsjes
Chocolade fondu met fruitspiesjes & snoepbuffet + € 3,50 

Slagroom & fruit : € 3,00 p.p.
Crème au beurre : € 3,00 p.p.
Naar elk thema versiert met suiker : € 6,00 p.p.

Katja's brownie 

       vanille ijs
Cheesecake 

Wortelcake

       vanille ijs
Tapas dessert + €3,50

Gelegenheidstaarten

Middle east soup

Empanadas

oriental flavours

geroosterde spitskool

      Tomaten - kikkererwten - olijven - verse kruiden 

      Chili sin carne - chimmichurri

      tabouleh salade - gegrilde paprika met feta - humus met        
       gebrande kruiden

       nam prik - pittige tomatensalsa - koriander
      

Hapjes opgediend 

Soep & groentenbuffet

Dessert

Receptie "Signature streetfood" €19,50
Geniet van (h)eerlijke mini bbq gerechten, individueel geserveerd per stuk, gevolgd door een buffet wat al dan niet kan uitgebreid
worden. Bij een receptie formule wordt standaard een drankenformule van 3u voorzien. Wenst u een volledige maaltijd dient u de
formule uit te breiden en wordt er standaard een drankenformule van 4u voorzien. 

Maak je keuze

Maak je keuze

Nutchi's wild loempia

Pinsa Common Sense

Quessadilla

Mini Hautdogs 

      Zoet zure saus/ lenteui

      72u gerijot deeg/ bbq topping

      Zoete aardappel/ ricotta/ pittige salsa

      Smokey sausage/ relish/ pickels/ waterkers

Formule uitbreiden
Veggie dips (op tafel)

Geroosterde bloemkool

Pitta van kip

Pure en rustiek frieten & mayonaise

Hapjes opgediend €4,00

     Baba ganoush/ muhammara/ crisps

      Romescosaus - citrusmarinade

Buffet €7,50

      Zuurdesem pitta/ gegrilde kippendijen/     
      yoghurtdip



3u all-in €19,50
4u all-in €25,00

pilsbier Stella
frisdrank
water
prosecco & huiswijn
koffie of thee

Inbegrepen dranken: 

Rogier & Kim

Formules

Special drinks

Drankenformules "Common Sense"
Bij (h)eerlijk eten hoort heerlijke drank, om jullie zo goed als mogelijk te bedienen werken
we altijd met all-in drankenformules. Deze formules zijn incl. de opgegeven dranken,
bediening, tafelaankleding, gebruik, klaarzetten en opkuisen van de feestzaal al dan niet
privé.

Maak je keuze

Uitbreidingen
1ste uur €7,50
2de uur €6,50
3de uur €5,50
4de uur €4,50

Uitbreidingen worden enkel aangerekend voor de
aanwezige gasten, bij het begin van elk uur na de
gekozen standaard formule. Uitbreidingen worden
altijd op voorhand besproken. 

huiscocktail op basis van rum
BBQ infused cocktail op basis van bourbon
lazy red cheeks op basis van frambozen en wodka

Lise red cheeks 
home made ice tea

Filou
Noah tripel
kasteelbier cuvée

Cocktails 

Mocktails 

Zware bieren 

Deze worden verrekend per stuk aan de gangbare
prijzen van het moment


