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

Huisgemaakt

Duurzaam

Belgisch

Gezellig

Gevarieerd

Onze
certificaten
Hoe werkt het ?
Kies je formules

Buffet / Lunch pack / Dagschotel / Menu 3 gangen

erdag
Dond
!
iedag
Vegg

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)

op aanvraag

(inclusief een non-alcoholic frisdrank in onze Menu 3 gangen &
Dagschotel

Reserveer meteen!
Auberge de Jeunesse de Jacques Brel

Rue de la Sablonnière 30, 1000 Bruxelles • Tél. +32 (0)2 218 01 87 • brussels.brel@hostelbrussels.be

1202 ne selbacilppa sfiraT

Assortiment van desserts

2.60 €

Formules
Aperitief

Deze formule wordt aangeboden in zelfbediening en omvat een gemiddelde portie
van 3 glazen per persoon.
Tegen een meerprijs zorgen wij voor de bediening achter het buffet gedurende 1 uur.
Bubbels

self service / 6.10 €
Bediening inbegrepen / 7.60 €

Biowijnen

self service / 4.50 €
Bediening inbegrepen / 6 .10 €

Belgische bieren

self service / 5.50 €
Bediening inbegrepen/ 7.10 €

Cava /vruchtsap / water en zoute koekjes

Bio rode en witte wijn / bio orangesap / water /
zoute koekjes

selectie van 3 Belgische degustatiebieren, vruchtensappen,
water, zoute koekjes en blokjes gouda/salami
Alcoholvrij

frisdranken, vruchtsap, water en zoute koekjes
e
Om t
!
belen
knab

Vegetarisch dips

self service / 3.50 €
Bediening inbegrepen / 5€

15.20 €

Selectie van seizoenrauwkost en sausen (10 porties)
Salami & Gouda

18.30 €

Salami & Gouda cheese blokjes (10 portions)
Belegde canapés

18.30 €

Selectie van 54 koude mini-canapés (15 personen)

Rue de la Sablonnière 30, 1000 Bruxelles • Tél. +32 (0)218 01 87 • brussels.brel@hostelbrussels.be
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Auberge de Jeunesse de Jacques Brel

Formules
Buffet Enkel's middags
Classiek

(soep + brood, salade, charcuteries, kaas)

8.70 €

Quiche (soep+ salade en quiche)

10.10 €

Buffet Gourmand (gevarieerde koude gerechten)

16.60 €

Bv.: rosbief met 3-pepersaus, onderboutjes van kip van
Bastogne, gebraad met kruiden, kruidenmayonaise, schotel
met streekkazen, gemarineerde zalmfilet, assortiment
salades, rauwkost en brood

Lunch pack

& Go

Wrap of broodje
Gemengde salade
Water
Fruit
snack
an
Tip v
ef
de ch

7.40 €
<12 jaar oud / 6.20 €

Menu 3 gangen (Inclusief een bio non-alcoholic frisdrank)

14.70 €
<12 jaar oud/ 11.90 €

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

Dagschotel (Inclusief een bio non-alcoholic frisdrank)

Rue de la Sablonnière 30, 1000 Bruxelles • Tél. +32 (0)218 01 87 • brussels.brel@hostelbrussels.be
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Auberge de Jeunesse de Jacques Brel

10.40 €
<12 jaar oud / 8.80 €

