Groepsmenu’s / Ontbijt / Vieruurtje
(1 enkele menu of schotel per groep van min. 15 pers.)
Menu 1 «Het festijn van Toine» 13,00 €
Dagsoep
Karbonade met bruine Toine-saus, frieten
Taartje van Toine

Menu 2 «Het feestmaal van T. Déome» 14,00 €
Kippebill met paddenstoelensaus en frieten
Ijs brésilienne

Menu 3 «Toine verrukt zich» 15,00 €
Toast met paddenstoelen
Lendenstuk van varken en zijn stoofpot met prei en spekreepjes
Ijs met verse vruchten

Menu 4 «Het genot van Hilda» 17,00 €
Crème van de dag
Kalfsblanquette op grootmoeders wijze, 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
Suprêmes van gevogelte, saus met paddenstoelen en gesmolten prei, rijst
Pannekoek Mikado met banketbakkersroom

Gastronomisch menu
Seizoenproducten op aanvraag.

Schotels (minimum 15 pers.)
5,50 €
- Soep van de dag/brood (2 sneetjes)

10,00 € :
- Gehaktballen van het huis, tomatensaus, salade, frieten
- Gehaktballen van het huis, trignollaisesaus (champignons en spekjes), frieten
- Vol-au-vent van het huis, frieten

12,00 €
- Schotel trignollaise brood of frieten
- Escavèche met garnituur, brood of frieten

16,00 €
«Streeklekkernij» : gekonfijte eendenbout, groentenkrans, kroketten

Drankenforfaits
(verplicht vanaf 25 personen)
3,50 € : 1 drank, 1 koffie.
5,00 € : 1 aperitief, 1drank en 1 koffie.
7,00 € : 1 aperitief, 2 dranken en 1 koffie.

Ontbijt
1,70 € : Koffie bij aankomst.
3,00 € : Croissant en 1 koffie.
4,00 € : 2 broodjes, jam, kaas en 1 koffie.

Vieruurtje
4,00 € : 1 stuk taart en 1 koffie.

Één enkele menu of één enkel gerecht per groep.
Tous nos produits sont garantis de qualité artisanale. Onze prijzen zijn inclusief btw, per persoon, exclusief
drankjes (tenzij anders vermeld). De menu’s dienen gereserveerd te worden op
+32 (0) 60 39 15 00 en schriftelijk bevestigd, info@espacemasson.be . Wij vragen een voorschot van 30%.
U moet het juiste aantal deelnemers uiterlijk 7 dagen voor het bezoek bevestigen.
Dank u voor uw begrip.
Vanaf 25 betalende personen 1 persoon gratis.

