Onze

groepsmaaltijden
In onze hostels eten we graag en goed!
Onze koks schotelen je met plezier een lekkere maaltijd voor...

Huisgemaakt

Duurzaam

Belgisch

Gezellig

Gevarieerd

Hoe werkt het?
Kies je formules
Aperitief / Buffet / Lunch pack / Menu 3 gangen / Dagschotel
Voor al onze formules geldt:

Er is ook een vegetarisch alternatief verkrijgbaar of ze zijn volledig
vegetarisch.
We houden rekening met eventuele allergieën van je groepsleden.
Gratis water is inbegrepen.

Kies je extra's
Assortiment van desserts

Reserveer meteen!

Auberge de Jeunesse de Mons

Rampe du Château 2, 7000 Mons • Tél. +32 (0)65 87 55 70 • mons@laj.be

op aanvraag
2,60 €

1202 ne selbacilppa sfiraT

Dranken (frisdrank, wijn, bier, thee/koffie)

Formules
Aperitief

Deze formule wordt aangeboden in zelfbediening en omvat een gemiddelde
portie per persoon.
Bier

1 glas / 2 €
3 glazen/ 5 €

Mix

1 glas / 2,50 €
3 glazen / 6 €

Bubbels

1 glas / 3 €
3 glazen / 7 €

Pils bier / vruchtsap / water en zoute koekjes
e
Om t
belen
knab

Rode en witte wijn / pils bier / orangesap
Cava / vruchtsap en zoute koekjes
Snack board

Charcuterie, kaas, rauwkost
Warme en koude zakouskis

4 porties / 5 €
10 stukken/ 15 €

Buffet Sandwichs Enkel's middags
Classiek sandwich (koude)

6,50 €

Deluxe Sandwichs (koude en warme)

8,80 €

Lunch pack
an
Tip v
ef
de ch

Enkel's middags

Sandwich
Snack
Water
Fruit

Menu 3 gangen

7,40 €
<12 jaar oud / 6,20 €

13,40 €
< 12 jaar oud / 10,60 €

Dagschotel

Auberge de Jeunesse de Mons

Rampe du Château 2, 7000 Mons • Tél. +32 (0)65 87 55 70 • mons@laj.be

9,10 €
<12 ans jaar oud / 7,50 €

1202 ne selbacilppa sfiraT

Salade en soep buffet
Dagschotel (huisbereid met marktverse producten)
Assortiment van desserts

