Groepsmenu’s (15 pers. minimum)
Menu 1 “Het festijn van Toine” 12,00 €
Dagsoep
Karbonade met bruine Toine
aardappelen met peterselie
Taartje van Toine
Menu 2 “Het feestmaal van T. Déome” 14,00 €
Kaaskroketten met rauwe groenten
Kipschenkel met paddenstoelensaus en frieten
Braziliaans ijs
Menu 3 “Toine verrukt zich” 15,00 €
Toast met paddenstoelen
Lendenstuk van varken en zijn stoofpot
met preien en spekreepjes
Ijs met verse vruchten
Menu 4 “Het genot van Hilda” 17,00 €
Crème du jour
Ragout van kalfsvlees - aardappelkroketten
Taartje van Toine
Menu 5 “Ontdekking van ons platteland” 17,00 €
Worstje in bladerdeeg
Schotel “trignollaise” (ambachtelijke vleeswaren)
of Escaveche, rauwkost, brood of frieten
Duo van vruchtensorbet
Menu 6 “De lekkernijen van Toine” 20,00 €
Pasteientrio van Romedenne
Opperst van gevogelte, saus met paddenstoelen
en gesmolten prei, rijst
Pannekoek Mikado met banketbakkersroom
Gastronomisch menu
met seizoenproducten op aanvraag.

Schotels (15 pers. minimum)
aan 10.00 € :
- Vleesballetjes met tomatensaus, sla en frieten
- Vleesballetjes met trignolese saus
(paddenstoelen en spekreepjes) en frieten
- Vol-au-vent maison en frieten
aan 12.00 € :
- Schotel “trignollaise” brood of frieten
- Escavèche met garnituur, brood of frieten
aan 16.00 € :
“Streeklekkernij” : gekonfijte eendebout,

jardinière van groenten, kroketten
Drankenforfaits :
(verplicht vanaf 25 personen)
3.50 € : 1 drank, 1 koffie.
5.00 € : 1 aperitief, 1 drank en 1 koffie.
7.00 € : 1 aperitief, 2 dranken en 1 koffie.
Ontbijten :
3.00 € : 1 croissant en 1 koffie.
4.00 € : 2 broodjes, jam, kaas en 1 koffie.
4.00 € : Vier uurtje (1 stuk taart en 1 koffie.
1.70 € : Koffie bij aankomst.
Eén enkel menu of één enkel gerecht per groep.

De menu’s dienen gereserveerd te worden op
+32 (0) 60 39 15 00 en schriftelijk bevestigd. Wij vragen een voorschot van 30%.
U moet het juiste aantal deelnemers uiterlijk 7 dagen voor het bezoek bevestigen.

