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
Buffet / Lunch pack / Menu 3 gangen/ Dagschotel / Gourmet Menu
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
Dranken (frisdrank, wijn, bier, thee/koffie)
Assortiment van desserts

op aanvraag
2,60 €

Reserveer meteen!
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Formules
Buffet Enkel's middags
Klassiek

(soep + brood, salade, charcuterie en kaas)

Quiche (soep + salade en quiches)

Lunch pack

an
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Enkel's middags

8,30 €
10,10 €
7,40 €
< 12 jaar oud / 6,20 €

Sandwich
Snack
Water
Fruit

Menu 3 gangen

13,40 €
< 12 jaar oud/ 10,60 €

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

Dagschotel
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9,10 €
< 12 jaar oud / 7,50 €

Formules
Gourmet Menu
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16,90 €

Kies een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert.
Voorgerecht

Duo van kroketten, gevogelte en kaas van Orval
Quiche en salades
Salade van warme geitenkaas en gekarameliseerde appelen
Velouté van asperge of pompoenroomsoep (in het seizoen)
Proefbord van charcuterie uit de streek

Hoofdgerecht

Barbecue 3 gelabelde vleessoorten en buffet van diverse salades (in het
seizoen)*
Hinderagout met Trappist van Rochefort (in het seizoen)
Gegrilde zalm met citroensaus, gestoomde aardappelen, seizoengroenten
Varkensgebraad Orloff, aardappelkroketten, champignons
Raclette van kaas, charcuterie en diverse garnituren (in het seizoen)*

AL ONZE VLEZEN ZIJN VAN DE STREEK
*geen voorgerecht bij deze gerechten
Dessert

Profiteroles van Belgische chocolade
Appeltaart met een bol ijs
Bouillonrijsttaart
Huisbereide flan van groene citroen
Chocolademousse
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