Schotels (15 pers. minimum)
aan 5.00 € :

- Soep van de dag /brood

aan 10.00 € :

- Vleesballetjes in tomatensaus, sla en frieten
- Vleesballetjes met trignollaise-saus
(paddenstoelen, spekreepjes) en frieten
- Vol-au-vent van het huis en frieten

aan 12.00 € :

- Schotel trignollaise brood of frieten
- Escavèche met garnituur, brood of frieten

aan 16.00 € :

«Streeklekkernij» : gekonfijte eendenbout,
groentenkrans, kroketten

Onze partners voor dagprogramma’s
Ecomuseum van de Viroin
Stoomtrein der 3 Valleien en zijn Museum
Museum Malgré-Tout
Museum Petit Format te Nismes
Toeristische Dienst van Viroinval
Brouwerij Des Fagnes te Mariembourg
Brouwerij La Caracole te Falmignoul
Kasteel van Chimay
Chocolaterie Vanlieff’s te Walcourt
Ferme de la Sauvenière te Hemptinne
Grotten van Neptune te Petigny
Hitler’s bunker van 1940 te Brûly-de-Pesche
Meren van l’Eau d’Heure
en nog veel meer ...

Ontbijten:

4.00 € : 1 croissant en 1 koffie.
4.00 € : 2 broodjes, jam, kaas en 1 koffie.
4.00 € : Vieruurtje (1 stuk taart en 1 koffie).
1.80 € : Koffie bij aankomst.
Één enkel menu of één enkel gerecht per groep.

(15 pers. minimum)

Rue Eugène Defraire 29
B 5670 TREIGNES

+32(0)60/39.15.00
info@espacemasson.be
www.espacemasson.be
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VIROINVAL
Trignolles, School van Eertijds
of wandeling:
5 €/volwassene of senior
3,5 € /student of kind (-18 jaar)
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Namur
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Charleville-Mézière

Arlon

In combinatie

Luxembourg

(per bijkomende activiteit)
+3 €/volwassene
+2,5 €/kindw

1h/anim.

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.

Groepen
volwassenen/senioren
Groupes
adultes / seniors

Espace Arthur Masson

Ontdek ze op onze website:
www.espacemasson.be

Groepstarief

de School van Eertijds

Boeking
Informatie

Drankenforfaits:

(verplicht vanaf 25 personen)
4.50 € : 1 drank, 1 koffie.
6.00 € : 1 aperitief, 1drank en 1 koffie.
8.00 € : 1 aperitief, 2 dranken en 1 koffie.

Trignolles en

Heel het jaar mits boeking (volgens de partners).
Per 25 personen betalen, wordt het volgende
aangeboden, maaltijd en bezoek. Gratis voor de
buschauffeur.
Uitgave van november 2020 die de vorige vernietigt en vervangt.
©Espace Arthur Masson :D. GILOT

Wi Fi
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School van Eertijds

Spektakeltocht «Trignolles»

Dag: Treignes van A tot Z

Ga terug in de tijd tot 1932.
De schoolbel luidt.
Vlug in de rij per twee, de onderwijzer wacht op je!
Je ervaring in de School van Eertijds begint…
Gebruik het materiaal van vroeger. Veel plezier in het
herleven van de tucht van toen.

Dompel onder door een klank- en lichtspel in het hartje
van een Ardeens dorpje. Ontdek in 11 taferelen de evolutie van het plattelandsleven in de jaren 30 tot 60 door
de kleurrijke personages van Arthur Masson, de Waalse
Ernest Claes. Vertaling van de dialogen en begeleiding
via een audiogids ( NL/F / E / D).

u30: Espace Arthur Masson. Bezoek van het
spektakelparcours “Trignolles” gevolgd door de
animatie in de School van Eertijds.
12u: Aperitief en daarna vleesballetjes met trignollaise
saus, frietjes en 1 drank naar keuze.
13u30: vrij bezoek van het Ecomuseum van de Viroin.
15u: vrij bezoek van het Museum en prehistoriepark
“du Malgré-Tout” (plaatselijke archeologie).
16u30: Vrij bezoek van het Stoomtreinmuseum.
18u10: Optie: op sommige dagen rijdt een historische
trein van de Stoomtrein der 3 Valleien van Treignes
naar Mariembourg.

Geleide wandeling
Ontdek de pittoreske hoekjes van Treignes, activiteit in het kader van «Wallonie Natuur».

Ons Cafetaria « Chez Toine »

Groepsmenu’s (15 pers. minimum)
Menu 1 «Het festijn van Toine» 14,00 €
Dagsoep
----Karbonade met bruine Toine-saus,
aardappelen met peterselie
----Taartje van Toine

Menu 2 «Het feestmaal van T. Déome» 15,00 €
Kaaskroketten met rauwe groenten
----Kipschenkel met paddenstoelensaus en frieten
----Braziliaanse ijschotel

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
----Ragout van kalfsvlees, aardappelkroketten
----Taartje van Toine

Streekproducten, groepsmenu’s, eetgelegenheid en groot terras aan de achterkant.
Nieuw: degustatie-atelier van streekproducten,
artisanale specialiteiten naar smaak.

Menu 5 «Ontdekking van ons platteland» 17,00 €
Worstje in bladerdeeg
----Schotel trignollaise (ambachtelijke vleeswaren)
of Escaveche, rauwkost, brood of frieten
----Duo van vruchtensorbet

Tarief (alleen groepen)
36.50 € / persoon
25.50 € / kind met een groep volwassenen.
Optie: heenreis per trein op aanvraag.
Heel het jaar mits reservatie.
Dit dagprogramma is flexibel naar uw wensen

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

met seizoenproducten op aanvraag.

