
BUFFETTEN
     GROEPEN VOOR

NA RESERVATIE - ENKEL ‘S MIDDAGS

Zie ook  

ons aanbod  

van menu’s.
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«Klassiek» buffet en soep  
•  charcuterie en kaas
•  salade bereid op basis van vlees of vis
•  gevarieerde salades en rauwkost
•  assortiment brood en stokbrood
•  soep van de dag

Koud buffet «sur les hauteurs»
Voorbeeld van bereidingen:
(Al ons vlees is van de streek) 

•  Ardense paté
•  visterrine
•  rosbief
•  Russisch ei
•  kaas van de Abdij van Orval
•  gevarieerde salades en rauwkost
•  salade van pasta of aardappelen met groenten
•  sausen en vinaigrettes
•  assortiment brood en stokbrood

Buffet «quiche en soep»  
•   assortiment huisbereide quiches 

(vlees of vis, vegetarisch)
• gevarieerde salades en rauwkost
• vinaigrettes
• soep van de dag

+ € 2,60 
p.p.

€ 7,80 
p.p.

€ 15,00 
p.p.

€ 9,90 
p.p.

Assortiment van desserts



Op reservatie.
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   U bent jarig?  
Verwittig ons en wij zorgen graag  
voor een passend dessert

   Lunch pack (belegde broodjes, 
snack, water, fruit) : 7,30 ¤ p.p.  
(6,10 ¤/-12 jaar)

   Dagschotel: 8,80 ¤ p.p.  
(7,20 ¤/-12 jaar)

korting op het logies  

vanaf 2 overnachtingen in half pension.

(ONDER VOORWAARDEN)10%

MENU
3 GANGEN
VOOR GROEPEN

13,10€ p.p.
10,50 € /-12 jaar

Belgische 

specialiteit

VOORBEELDEN VAN 
GERECHTEN

Balletjes van het huis & verse frieten 
(ratatouille of Luikse saus)

OF

Vol-au-vent van het huis 
en verse frieten

OF

Varkensgebraad mosterdsaus  
en gratin dauphinois & broccolimix

OF

Gyros gevogelte, rijst, groenten
OF

Gebakken forelfilet, wittewijnsaus  
en huisgemaakte puree

OF

Pastabuffet 3 sausen

ELKE DONDERDAG «STREEKMENU»  
(dezelde prijs) 

Kip uit Bastenaken, krokantje van  
Orvalkaas, seizoensgroenten, 

krielaardappelen gebakken in de oven  
van de boerderij in Palliseul

SOEP

ASSORTIMENT DESSERTS

SALADEBUFFET 
INBEGREPEN 

VEGETARISCH  
INBERGEPEN 



*  Maaltijden dienen 15 dagen  
van tevoren gereserveerd te 
wordene - 1 keuze per groep. ta

ri
ev

en
 g

el
di

g 
in

 2
0

19
. 

VOORGERECHT
Duo van kroketten, gevogelte en kaas van Orval 

OF

Quiche en salades
OF

Salade van warme geitenkaas en gekarameliseerde 
appelen

OF

Velouté van asperge of pompoenroomsoep  
(in het seizoen)

 OF

Proefbord van charcuterie uit de streek

DESSERTS 
Profiteroles van Belgische chocolade 

OF

Appeltaart met een bol ijs
OF

Bouillonrijsttaart
OF

Huisbereide flan van groene citroen 
OF

Chocolademousse

HOOFDGERECHT
AL ONZE VLEZEN ZIJN VAN DE STREEK

*Barbecue 3 gelabelde vleessoorten  
en buffet van diverse salades (in het seizoen)

OF

Hinderagout met Trappist van Rochefort 
OF

Gegrilde zalm met citroensaus, gestoomde 
aardappelen, seizoengroenten

OF

Varkensgebraad Orloff, aardappelkroketten, 
champignons 

OF

*Raclette van kaas, charcuterie en diverse garnituren

*geen voorgerecht bij deze gerechten

FIJNPROEVERS
MENU
VOOR GROEPEN

16,90 € p.p.

ZELF UW MENU  
SAMENSTELLEN!* LOKALE

LOKALE

LOKALE

LOKALE

LOKALE
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