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GROEPSMENU’S (VANAF GROEPSMENU’S (VANAF GROEPSMENU’S (VANAF GROEPSMENU’S (VANAF 10 PERSONEN)10 PERSONEN)10 PERSONEN)10 PERSONEN)    
    

Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 
Indien u kiest voor meerdere menu’s vernemen wij graag de gekozen menu’s één week voor 

de reservatie (maximum 2 verschillende menu’s per groep) 
 

Wij vernemen 4 werkdagen vooraf graag het exact aantal personen. 
 

 

OPGELETOPGELETOPGELETOPGELET    !!!!!!!!!!!!    
 

Indien er op de dag zelf minder personen aanwezig zijn, Indien er op de dag zelf minder personen aanwezig zijn, Indien er op de dag zelf minder personen aanwezig zijn, Indien er op de dag zelf minder personen aanwezig zijn,     
zullen de dranken voor die personen niet aangerekend worden zullen de dranken voor die personen niet aangerekend worden zullen de dranken voor die personen niet aangerekend worden zullen de dranken voor die personen niet aangerekend worden maar de gerechten wel.maar de gerechten wel.maar de gerechten wel.maar de gerechten wel.    

    

    
    
    

MENU MONSEIGNEURMENU MONSEIGNEURMENU MONSEIGNEURMENU MONSEIGNEUR    
 

Kirr of Cava 
Gin Tonic of Glas Champagne +€ 6 

Toast met gerookte zalm met ajuin en perterselie 
Côte à l’os van Holsteiner met saus naar keuze en verse frietjes 

Dame Blanche 
Koffie 

 
€ 60 per persoon 

Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 
MENU MOEDERMENU MOEDERMENU MOEDERMENU MOEDER----OVERSTEOVERSTEOVERSTEOVERSTE    

    
Kirr of Cava 

Gin Tonic of Glas Champagne +€ 6 
Vitello tonnato 

Scampi diabolique met rijst 
Coupe aardbeien 

Koffie 
 

€ 60 per persoon 
Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  
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MENU MENU MENU MENU VADER ABTVADER ABTVADER ABTVADER ABT    
    

Kirr of Cava 
Gin Tonic of Glas Champagne +€ 6 

Kaaskroketten met gefruite peterselie en citroen 
Steak van Holsteiner met saus naar keuze en verse frietjes 

Mousse van donkere chocolade 
Koffie 

 
€ 50 per persoon 

Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 
MENU MENU MENU MENU KLOOSTERKLOOSTERKLOOSTERKLOOSTER    

    
Kirr of Cava 

Gin Tonic of Glas Champagne +€ 6 
Garnaalkroketten met gefruite peterselie en citroen  

Rosbief met witloof en kroketjes 
Irish of Dame blanche 

Koffie 
 

€ 60 per persoon 
Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 
MENU MENU MENU MENU SOEUR SOURIRESOEUR SOURIRESOEUR SOURIRESOEUR SOURIRE    

    
Pils 

Mosselen witte wijn 
Dame blanche 

Koffie 
 

€ 38 per persoon 
Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 
 
 

Drankenarrangement € 24 
½ fles wijn per persoon 
½ fles water per persoon 

 
 


