CHARBONNADE - FONDUE - RACLETTE -BISTRO

Zaterdag en zondag vanaf 12u00 tot ‘s avonds laat.
In juli en augustus elke dag open vanaf 12u00 tot ’s avonds laat.
Buiten onze standaard openingsuren openen we graag onze deuren vanaf min. 25 pers.

Digitale kaart

APERITIF & COCKTAILS
Aperitieven

Martini wit/rood		
Porto wit/rood		
Pineau de Charentes
Sherry Dry			
Glas bubbels 		
Sprankelende Kir 		
Picon witte wijn 		
Ricard				
Passoa Orange (versgeperst)		
Safari Orange (versgeperst)		
Campari Orange (versgeperst)
Sangria wit/rood (met vers fruit)

6,00
6,00
6,00
6,00
7,00
7,00
8,00
8,00
9,00
9,00
9,00
10,00

Cocktails

Mojito 		

10,50

Strawberry Mojito			

10,50

Piña Colada			

11,50

Sex on the beach			

11,50

Daiquiri				

11,50

Cosmopolitan			

11,50

Negroni				

11,50

Bloody Mary				

11,50

Tequila sunrise			

11,50

Rum, munt & limoen

Rum, munt, limoen & aardbei
Rum, kokosmelk & ananas
Wodka, perzik & veenbes
Rum & limoensap

Wodka, triple sec & veenbes
Campari, rode martini & gin
Wodka & tomatensap

Alcoholvrije aperitieven

Alcoholvrije Ricard (Ricard Pacific 0%)
Glas alcoholvrije bubbels
Alcoholvrije gin (0%)
(Met passende Fever -Tree tonic)

Gins

Gin Tanqueray			
Gin Hendrick’s		
Gin Buss N° 509 Raspberry
Gin Mare				
Gin Copperhead		

(Gins worden geserveerd met passende Fever -Tree tonic)

6,00
6,00
9,00

11,00
12,00
12,00
13,00
14,00

Tequila & appelsiensap

Mocktails (Alcoholvrije cocktails)

Virgin Mojito				

8,00

Virgin Strawberry Mojito		

8,00

Tropical Driver			

8,00

Virgin piña colada			

8,00

Lemon soda			

7,00

Limoen, munt & cider

Sterke dranken
Bacardi

		

8,50

Whisky J&B				

8,50

Wodka				

8,50

Inclusief frisdrank
Inclusief frisdrank
Inclusief frisdrank

Limoen, aardbei & munt

Mango, passievrucht, ananas & gember
Ananas & kokos

Citroen, rietsuiker & soda

TAPAS - TO DRINK
Tapas to share

Frisdranken

Vleesplankje 		

15,00

Warme tapas (3 stuks van elke soort met sausjes)

15,00

Artisanale kaaskroketjes

10,00

Mix artisanale kroketjes

11,00

Artisanale Ardeense kroketjes

10,00

Ovenverse bruschetta’s 		

10,00

Mini croque monsieurs		

10,00

Fijne salami ‘pur porc’, Vlaamse gedroogde ham
varkensrillette, pastei en vergezeld van assortiment garnituren
Overheerlijke pijlinktvis tempura,
scampi tempura, artinale kaas- en garnaalkroketjes
(8 stuks)

(4 stuks garnaal - 4 stuks kaas)
(8 stuks)

Met tomaat & mozzarella (9 stuks)
(8 stuks)

Portie oude kaas
		
Portie salami ‘Milano’ 		
Portie oude kaas - salami ‘Milano’

Bieren

Pils Stella Artois			
Jupiler 0,0%				
Hoegaarden				
Kriek Belle-Vue			
Leffe Blond/Bruin			
Leffe Ruby				
Tripel Karmeliet			

8,00
8,00
8,00

2,70
2,70
3,00
3,00
4,00
4,00
4,50

Water plat/bruis 		
Pepsi cola
		
Pepsi Max				
Limonade orange			
7up			
Tomatensap			
Appelsap			
Ananassap			
Sinaasappelsap			
Vers appelsiensap			
Ice Tea
		
Schweppes Tonic			
Schweppes Agrum			
Gini					
Koude Cécémel			
Fles water plat/bruis		

Digestieven

Grand Marnier 		
Calvados				
Cointreau				
Amaretto				
Cognac				
Bailey’s				
Limoncello				

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
3,00
3,00
3,00
2,70
5,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
7,00

8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00

HOT DRINKS
Warme dranken

Grootmoeders Koffie		
Grootmoeders Deca Koffie
Cappuccino (Melkschuim - slagroom)		
Latte Macchiato			

2,70
2,70
3,50
3,50

Warme chocomelk			
Irish Coffee (Whisky)			
Italian Coffee (Amaretto)		
French Coffee (Grand Marnier)

3,50
9,00
9,00
9,00

(Natuur - karamel - hazelnoot - speculoos)

Viva Sara’s thee selectie
Oma’s garden			

4,50

Mademoiselle			

4,50

Easy living			

4,50

Gunpowder			

4,50

Rozenbottel			

4,50

Darjeeling			

4,50

Earl Grey			

4,50

Munt			

4,50

Fruitinfusie – kleurrijke mengeling van rijpe en
verse vruchten en bessen. Appel, zwarte bes,
braambes, aardbei en framboos.

Fruitinfusie – lentemengeling met heldere en
kleurrijke bloemen en fruitstukjes. Zure appel,
peer, rozenknopjes en heel veel aromas.

Fruitinfusie – blend van huisgeteelde vruchten
en bessen, rozenbottel, hibiscus, appel,
blaadjes van zwarte bes.

Groene thee – groene niet-gefermenteerde thee
uit China. Opgerold als kogeltjes die exploderen bij infusie.

Kruideninfusie – de typische, sterke smaak
uit de vrucht van wilde rozen. Rozenbottel is
goed voor de spîjsvertering, hoofdpijn, vermoeidheid.

Zwarte thee – Fijne krachtige thee uit de Himalaya.
Met een scheutje melk of citroen na een heerlijke maaltijd.

Latte special

Latte Brésilienne				 4,50
(Espresso, veel melk, slagroom, bresilienne, karamelsiroop)

Latte Chocolat			

4,50

Latte Speculoos			

4,50

Latte Caramel			

4,50

(Espresso, veel melk, slagroom, chocoladesiroop)
(Espresso, veel melk, slagroom, speculoossiroop)
(Espresso, veel melk, slagroom, karamelsiroop)

Latte Vanille			

(Espresso, veel melk, slagroom, vanillesiroop)

4,50

Aromathee – Harmonische melange van de fijnste
China en Darjeeling thee. Op delicate wijze
gearomatiseerd met bergamot.

Kruideninfusie – gemaakt met zuivere
pepermuntbladeren. Pepermunt is goed voor
de spijsvertering, slapeloosheid en zenuwachtigheid.

TEAROOM

van 14u tot 18u (vraag indien mogelijk buiten de uren)

Vers gebakken pannenkoeken
Natuur			

4,50

Vanille 		

6,50

Mikado

7,50

Aardbei (seizoen) 			

9,50

Met boter en suiker

Met vanilleroomijs en slagroom
Vanilleroomijs, warme chocoladesaus en slagroom
Vanilleroomijs, verse aardbeien, coulis en slagroom

Gebak
Chocolademoelleux

8,00

Warme appeltaart

8,00

Chocoladefondue “To share”

15,00

Vanilleroomijs en slagroom
Vanilleroomijs en slagroom

Voor 2 personen met vers fruit, vanille-ijs,
slagroom, marshmallows

Coupes
Dame Blanche			

9,00

Coupe Brésilienne			

9,00

Vanilleroomijs, warme chocoladesaus en slagroom
Vanilleroomijs, karamelsaus, nootjes en slagroom

Coupe Aardbeien (seizoen)		

Vanilleroomijs, verse aardbeien, coulis en slagroom

Kinderijsje				

10,00
3,50

KOETSHUYSMENU
ENKEL PER TAFEL VERKRIJGBAAR

€ 49
VOORGERECHT

(maak uw keuze uit onderstaande gerechten)

Huisgerookte zalm

- of -

Crème van dille

Duo van kroketjes

- of -

Kaas en garnaal

Scampi à l’Indienne
Lichte currysaus

HOOFDGERECHT

(maak uw keuze uit onderstaande gerechten - omschrijving zie binnenzijde)

CHARBONADE (tafelgrill) naar keuze - of - FONDUE naar keuze - of - RACLETTE

DESSERT

(maak uw keuze uit onderstaande gerechten)

Irish coffee

- of -

Dame Blanche

- of -

Chocoladefondue (suppl. € 3,00)

Kindermenu

Ook kinderen worden bij ons verwend met een aangepast menu.

Kinderen van 0 t.e.m. 2 jaar: gratis. Kinderen van 3 jaar t.e.m. 6 jaar: kidsmenu aan € 20,00
Van 7 jaar t.e.m. 12 jaar: kidsmenu aan € 30,00
Van 13 jaar t.e.m. 15 jaar: Juniormenu (idem aan menukeuze) aan € 44,00
( Enkel verkrijgbaar indien de gehele tafel formule kiest: Alle dranken inbegrepen)

Vraag naar onze all-in formule voor al uw feesten:
Aperitief Sélection brut ‘Eccellenza’, sprankelende Kir ‘Les Grands Seigneurs’ appelsiensap of mocktail,
alle geselecteerde witte en rode wijnen, Stella, Hoegaarden, Kriek, Leffe blond/bruin en
Triple Karmeliet, waters, softdrinks, Grootmoeders koffie en selectie van thee inbegrepen.
(met onze huischampagne: suppl. € 35,00/fles)

Tip voor uw feestjes:
Vooraf een uitgebreide staande receptie met 4 amuses van de chef
(€ 10 supplement p.p..)

TAFELGRILL, FONDUE & RACLETTE
Charbonade (tafelgrill)

Fondue

Verkrijgbaar vanaf 2 volwassen pers.

Neptunus

			

Papillot van Noordzeevis met witte wijnroomsaus,
3 gamba’s in tuinkruiden, Zalmpapillot
met fijne groenten

Verkrijgbaar vanaf 2 volwassen pers.

27,00

Argentijnse gamba 			

30,00

Bourguignonne 			

25,00

9 stuks gamba’s

Plakjes zuiver rundsvlees “Belgisch Wit-Blauw”

Brochette mix

			

Spiesje met varkens spiering ‘Brasvar’
Rundsbrochette
Gemarineerd lamsheupje op spiesje
Kippenbrochette met zoete puntpaprika & ajuin

Delicieux

			

Papillot van kip ‘tomaat – mozzarella’
Kippenbrochette met zoete puntpaprika & ajuin
Papillot van kip ‘tiki massala’ (zachte curry)

Deluxe

			

Plakjes rundsvlees, gemarineerde kalkoenfilet
en lamsvlees

Terre et Mer 			

Gamba’s in tuinkruiden
Papillot van Noordzeevis , rundsplakje,
kippenbrochette met zoete puntpaprika & ajuin en
gemarineerd lamsheupje op spiesje

Vegetable lover 			

Papillot van seizoensgroente
Groentenbrochette, papilot van pasta truffel
Halloumi brochette met kerstomaatjes
Padron pepers & zacht gegaarde mais

25,00

25,00

Surf & Turf

25,00

Bourguignonne

25,00

Agnelles 			

25,00

Delicieux 			

22,00

Deluxe 			

25,00

Terre et Mer

28,00

9 stuks scampi’s in krokant jasje
(Japanse panko)
Blokjes rundsvlees “Belgisch Wit-Blauw”,
4 scampi’s in krokant jasje en rundsgehaktballetjes
Blokjes rundsvlees “Belgisch Wit-Blauw”
en rundsgehaktballetjes
Blokjes sappig lamsvlees

22,00
25,00
28,00

Blokjes kalkoenfilets

Fijne blokjes rundsvlees “Belgisch Wit-Blauw”,
lamsvlees,kalkoenfilet en rundsgehaktballetjes

		

Scampi’s in panko (krokant jasje), lamsvlees,
rundsvlees “Belgisch Wit-Blauw”, kalkoenfilet
en rundsgehaktballetjes

Raclette
22,00

Bij elke Charbonade & Fondue serveren wij
een verse frisse salade, huisbereide frietjes,
kruidig aardappel in de pel en 6 sausjes.
Bij de charbonade serveren wij nog bijkomend
een groentenpapillot.
Onze gerechten bevatten allergenen.
Wenst u meer informatie hieromtrent,
spreek de verantwoordelijke vrijblijvend over aan.

Scampi 		

Verkrijgbaar vanaf 2 volwassen pers.
Serrano ham ‘Reserva’ (12 maanden gerijpt)
Cobourg gerookte ham - Franse salami
Gekookte ‘Meesterlyke’ ham

Garnituren

Graantjes mosterd ‘Tierenteyn’, gemarineerde zilveruitjes,
mini augurk, brood, slaatje en gestoomde krieltjes

26,00

TO EAT
Tussendoortje

Croque Monsieur met groentjes
Croque Boem-Boem met groentjes
Burger “Baconissimo”

12,00
15,00
19,00

Burger “House of Cheese”		

19,00

Met verse frietjes. Bagnatbroodje, prime Irish meat
burger, babyleaf, Breydelspek, tomaat, pepermayonaise
en rode ui
Met verse frietjes. Bagnatbroodje, prime Irish meat
burger, Goudakaas, sla, tomaat, crispy ui en tartaar

Pasta

Spaghetti Bolognese				 15,00
Spaghetti Carbonara			
15,00

Salades

Salade Maison				 19,00
Croutons - spekreepjes - kip - ei - appel - brood

Salade Neptune				 24,00
Gerookte zalm - scampi’s - brood

Salade geitenkaas				 20,00
Geitenkaas - spekjes - broodkorstjes

Voor de kids

Kinderbarbecue*				 15,00
Witte pens, Zwitserse schijf, rund, kalkoen
en huisbereide sauzen

Kinderfondue*		
Kalkoen, rund, gehaktballetjes
en huisbereide sauzen

15,00

Kinderspaghetti Bolognese			
10,00
Kaaskroketje (1 stuk)				 10,00
Met verse frietjes

Garnaalkroketje (1 stuk)				 12,00
met verse frietjes

Kindersteak					 13,00
Met verse frietjes

*Kinderbarbecue en -fondue enkel verkrijgbaar
als ouders ook tafelgrill of fondue nuttigen

TO EAT
Voorgerechten

Ambachtelijke garnaalkroketjes (2 stuks)
Ambachtelijke kaaskroketjes (2 stuks)
Vers gesneden rundscarpaccio Rucola en parmezaan
Duo van kaas- en garnaalkroket		
Scampi à l’Indienne (5 stuks, met lichte currysaus)		
Scampi met kruidenboter (5 stuks)		
Huisgerookte zalm		
Toast Champignon				
Supplement frietjes Enkel bij een voorgerecht verkrijgbaar

Hoofdgerechten

Scampi met kruidenboter (9 stuks met brood)		
Scampi à l’Indienne (9 stuks)			
Met lichte currysaus en verse frietjes

17,00
13,00
14,00
14,00
15,00
15,00
15,00
15,00
3,00

22,00
22,00

Risotto met boschampignons		
18,00
Steak natuur Met verse frietjes				 21,00
Steak champignonsaus of pepersaus Met verse frietjes 24,00

Desserts
Dame Blanche			

9,00

Coupe Brésilienne			

9,00

Vanilleroomijs, warme chocoladesaus en slagroom
Vanilleroomijs, karamelsaus, nootjes en slagroom

Coupe Aardbeien (seizoen)		

Vanilleroomijs, verse aardbeien, coulis en slagroom

Kinderijsje				

10,00
3,50

Gebak
Chocolademoelleux

8,00

Warme appeltaart

8,00

Chocoladefondue “To share”

15,00

Vanilleroomijs en slagroom
Vanilleroomijs en slagroom

Voor 2 personen met vers fruit, vanille-ijs,
slagroom, marshmallows

WINES
Selectie volgens druivensoort
glas
Witte wijnen
Chardonnay 				5,00

Klassiekers
22,00

Bubbels
Champagne Grand Cru Blanc “J. Milan”

45,00

Sauvignon blanc			5,50

24,00

Champagne Taittinger Réserve		

65,00

Chenin blanc 			

6,00

26,00

Grüner Veltliner 			

6,50

27,00

Witte wijnen
Saint Véran, Joseph Drouhin, Bourgogne

40,00

Pinot Grigio				7,00

28,00

La Pierrelée La Chablisienne, Chablis 		

42,00

Château Tour Leognan, Pessac Leognan

42,00

Les Adelins, Pouilly Fume, Loire		

44,00

Rosé wijnen
Châteaux Croix d’Allons, Bandol

40,00

43,00

Licht, fris, toch volle en houtgerijpte wijn
Wijn met Intense aroma’s en zuren

Verfrissend, zachte wijn uit de Loire
Droge wijn met wat zuren en best wat pit
Lichte droge wijn, kan vlak zijn maar
ook weelderig met aroma’s

Rosé wijnen
Pinot Grigio rosé blush (licht roze)
Zomers fris, droog en fruitig.
Subtiel kruidig

Côtes de provence 		
Heerlijke provencewijn, fris, vol
en rijk, zacht en fruitig.

5,00
6,00

fles

22,00
26,00

Huischampagne - brut

Fijne champagne - brut

Verfijnde en elegante wijn

Mooie fraîcheur - minerale structuur
frisse afdronk

Tweede wijn van Château Carbonnieux
Fris, elegant, fruitig en levendig
Mineraliteit, intens en sappig met
mooie verfrissende zuren

Rode wijnen
Montepulciano			5,00

22,00

Zoete aanzet met een satijnachtige toets
in de mond. Finale op een lichte tannine korrel.

Merlot 				5,50

24,00

Rode wijnen
Ch. Caronne Sainte Gemme, Haut Medoc

Vol en krachtige wijn met zachte en
ontwikkelde tannines. Een juiste balans in zuren.
Medium tot full body,
zachte tannines en veel fruit

Cabernet Sauvignon		
Donkere volle wijn,
vrij stevig met krachtige aroma's

5,50

Malbec				6,50
Volle stevige met warme fruitsmaken
maar fluweelzachte wijn na houtrijping

Tempranillo/Monastrell 		
Zachte rode wijn, houtgelagerd
met beperkte tannines

6,50

24,00
27,00
27,00

Solide, stevige rode wijn met een volle
structuur en mooi gepolijste tannines

fles

Ch. de la Commanderie, Lalande-de-Pomerol 44,00
Rijpe en zijdezachte wijn,elegante textuur
en lange finale

Zede de Labegorce, Margaux		

54,00

Ch. Croque Michotte, Saint Emilion		

59,00

De tannines zijn rond en sappig,
een fijne en evenwichtige wijn

Klassieke bordeaux met een mooie
lange afdronk, soepel en elegante wijn

KENT U ONZE ANDERE FEESTLOCATIES?
Salons Cortina

Hotel – restaurant – feestzalen – business center
Van een fijn feestje tot een grandioos gala

uit tot een vaste waarde in de streek. We verzorgen graag uw babyborrels, recepties & diners, …
Ballroom zaal Escoffier is uiterst geschikt voor adembenemende huwelijken, gala’s en
bedrijfsevenementen tot 1000 personen
Overnachten kan in ons hotel, we beschikken over 26 kamers.
Kom op zondag of feestdagen genieten van onze royale zondagsformule. Een echte aanrader!

www.salonscortina.be

info@salonscortina.be

056 / 41 25 22

Lauwestraat 59 - 8560 Wevelgem

Avenue Madeleine

No nonsense grill en à la carte

Mibrasagrill – à la carte

Het in-house restaurant van Salons Cortina. Hier wordt bewust gekozen voor een no-nonsens à la carte
keuken. In een trendy kader genieten van hedendaagse voorgerechten, hoofdgerechten bereid aan het
spit of Mibrasagrill en smaakvolle desserts.
Avenue Madeleine is genieten van pure en zuivere smaken, het proberen waard !

www.avenuemadeleine.be
Lauwestraat 59 - 8560 Wevelgem

info@avenuemadeleine.be

0492 / 39 88 03

Hostellerie Klokhof Hotel –

restaurant – feestzalen – business center

Feesten in stijl, groot en klein

Hostellerie Klokhof is een karaktervolle vierkantshoeve met standing voor feesten allerhande zoals
huwelijken, jubilea, communies, babyborrels,… tot 450 p.
Omwille van de uitstekende bereikbaarheid en ruime parkeergelegenheid ook de locatie bij uitstek voor
business meetings en allerhande events.
In de verschillende zalen afgestemd op de grootte van uw feest kunt u genieten van onze
jarenlange hoogstaande culinaire ervaring en onze professionele service.
Overnachten kan ook in ons hotel met 10 verzorgd ingerichte kamers.

www.klokhof.be

info@klokhof.be

056 / 22 97 04

Sint-Anna 2 - 8510 Marke Kortrijk

Restaurant Rodenburg

Trendy bistronomie
Verfijnde trendy keuken met oog voor detail

Het restaurant binnen Hostellerie Klokhof is al meer dan 40 jaar befaamd in Kortrijk en ver daarbuiten
Na onze recente verbouwing, lunch of dineer je er voortaan in een hedendaags & cosy kader.
Moderne à la carte bistronomie met oog voor detail! De ruime parking voor de deur, de vlotte
bereikbaarheid en het grote “zuiders” terras maken het de ideale locatie voor een zakelijk lunch of
eender welk familiediner.

www.klokhof.be
Sint-Anna 2 - 8510 Marke Kortrijk

info@klokhof.be

056 / 22 97 04

Kasteel d’Aertrycke

Exclusief kasteeldomein voor feesten, events en business – restaurant - verhuur eventlocatie
Van een gezellige tête à tête tot een groots feest

Een prachtig domein met een neo-gotisch kasteel, een droomdecor voor een brede waaier aan feeërieke feesten,
events en bedrijfsincentives.
Het specifieke kasteelinterieur, gekenmerkt door diverse kleine en grote zalen is uiterst geschikt voor elk feest of
event. U kunt er klassevol genieten van onze geraffineerde keuken.
Het kasteel beschikt ook over een kapel, die dienst kan bieden bij huwelijk of babyborrel.
Een toplocatie met heel wat mogelijkheden, laat uw verbeelding los, wij maken graag een passend voorstel.
Op zaterdag en zondag serveren we het Menu Deluxe, seizoensmenu of een feestmenu op maat.
Kasteel d’Aertrycke is ideaal voor een gezellige tête à tête tot een groots feest!

www.kasteeldaertrycke.be

info@kasteeldaertrycke.be

0477 / 35 22 45

Zeeweg 42 - 8820 Torhout

Huyze Gezelle Kuurne Cosy restaurant
Gezellig tafelen en genieten

Het restaurant waar het meer dan 40 jaar geleden allemaal begon ….
Elk weekend serveren we u het Silverplate-menu of ons keuze seizoensmenu.
Huyze Gezelle is evengoed de ideale locatie voor babyborrels, recepties, diners, een gezellig
huwelijksfeestje,… tot 120 p.
Bij ons vind je de uitgelezen plek om deze mooie momenten in het leven te vieren, hedendaags en
trendy !

www.huyzegezelle.be

info@huyzegezelle.be

Koning Albertstraat 23 / 25 – 8520 Kuurne

0492 / 73 51 86

Cleen Schardauw Restaurant - feesthoeve voor alle gelegenheden
Het feestadres bij uitstek

Deze authentieke hoeve werd omgebouwd tot een hedendaagse, aantrekkelijke feestlocatie.
Al méér dan 30 jaar gerenommeerd voor allerhande feestjes zoals huwelijksfeesten, communies,
familiediners , bedrijfsfeesten, allerhande events en business meetings.
Geniet ook vanaf 2 personen van onze dine & dance-formules en luxe buffetten en dit op zaterdagavond
en zondagmiddag
Eén van de grote troeven is de prachtig afgesloten tuin met kinderspeeldorp én de persoonlijke
service met oog voor detail.

www.cleenschardauw.be

info@cleenschardauw.be

0476/41 74 19

Izegemsestraat 59 - 8880 St.-Eloois-Winkel

Pop-up by Villa Kruiscalsyde Trendy gerechten à gogo – feestvilla

Uniek concept, een hedendaagse beleving

Een mooie villa, een sfeervol interieur, een prachtige grote tuin,…
Het unieke concept is een ware culinaire beleving. Na het aperitief , dat geserveerd kan worden in een
knusse loungehoek, geniet je onbeperkt uit onze voorgerechtjes, hoofdgerechten en nagerechten. Een
ruime keuze uit maar liefst meer dan 50 verschillende bordjes.
Ruime waaier aan mogelijkheden voor allerhande feesten zoals huwelijken, communies, babyborrels,
bedrijfsevents,…

www.villakruiscalsyde.be
Brugsesteenweg 143 - 8740 Pittem

info@villakruiscalsyde.be

0477 / 41 40 00

De Hoop

Restaurant en feestzaal - verhuur eventlocatie

De Hoop is een feestlocatie die u kunt huren voor een leuk feestje dit met of zonder catering.
De ideale plek voor babyborrels, recepties, diners, huwelijksfeesten, … Maar evenook voor business en
events een uitstekende uitvalsbasis.

www.dehoopwaregem.be

info@dehoopwaregem.be

0473 / 97 33 80

Stationsstraat 149 - 8790 Waregem

Voor een leuke job of een bijverdienste
Keukenpersoneel - zaalpersoneel - administratieve profielen

Heb je passie voor horeca? Is het voor jou een uitdaging onze klant een glimlach te bezorgen? Draag je
klanten op handen en is niets jou te veel om topservice aan te bieden?
Dan ben je bij Eccellenza aan het juiste adres. Sociale vaardigheden, zelfstandigheid, enthousiasme en
een flinke dosis creativiteit maken deel uit van je werkdag.

Contacteer ons vrijblijvend

personeel@eccon.be

0473 / 33 97 70

CHARBONNADE - FONDUE - RACLETTE -BISTRO
www.hetkoetshuys.be
info@hetkoetshuys.be

050 / 22 1 9 29

Zeeweg 42 - 8820 Torhout

KOETSHUYS PRIVÉ

Wenst u Het Koetshuys volledig privé doorheen de week of het weekend?
Vraag vrijblijvend naar onze mogelijkheden.

KOETSHUYS ZOMERT

Vanaf 1 juli t.e.m. 31 augustus kunt u dagelijks genieten op ons zomers terras
van een lekker geurende koffie met een vers gebakken pannenkoek of
een lekkere klassieker à la carte. Dit van 12u tot ‘s avonds laat.

KOETSHUYS WEETJES
Ons terras staat opgesteld vanaf 1 april t.e.m. 31 oktober
Van 1 november tot 31 maart mogelijkheid tot “Winterse take-away bar” voor in het park

ONZE TROEVEN

OP ZOEK NAAR EEN FORMULE OP MAAT
VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE VIA
INFO@HETKOETSHUYS.BE
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