
KINDERPRIJS (3-12 JAAR)          ALLERGISCH VOOR BEPAALDE PRODUCTEN? MELDT DIT VÓÓR UW BESTELLING. WIJ HELPEN U GRAAG VERDER.

BROODMAALTIJD  €16 p.p.      €7      formule duurt 1,5u

Rombouts koffie / thee

broodassortiment – ham – Herkenrodekaas – huisgemaakte vissalade

Limburgse vlaai 

HERKENRODE ABDIJONTBIJT  €26,50 p.p.     €10,50      formule duurt 2u

1 glas cava MVSA Reserva / Rombouts koffie / thee / Herkenrode appelsap 
broodassortiment – ontbijtkoekjes – roerei en spek – ham – Herkenrodekaas – gerookte zalm –  
tomaat mozzarella – ham meloen – Limburgs fruit yoghurt – fruitconfituur – stroop

HERKENRODE KOFFIETAFEL    €25 p.p.     €14      formule duurt 2,5u

Rombouts koffie / thee / Herkenrode appelsap 
verse seizoenssoep
broodjesassortiment – Herkenrodekaas – ham – huisgemaakte vis-, vlees- en eiersalade
1 stuk Limburgse vlaai

DE PAARDENSTALLEN
FEESTFORMULES

BROOD FORMULES



KINDERPRIJS (3-12 JAAR)          ALLERGISCH VOOR BEPAALDE PRODUCTEN? MELDT DIT VÓÓR UW BESTELLING. WIJ HELPEN U GRAAG VERDER.

Ontvangst met cava MVSA Reserva
Chaudfontaine
Herkenrode appelsap

Frisdranken
Cristal Alken
Herkenrode bier

AANBOD DRANKEN INCLUSIEF

HERKENRODEDRUNCH    €58 p.p.     €23      4u dranken incl. 

groentenknabbels
seizoensgebonden visvoorgerecht
verse seizoenssoep
hoofdgerechtenbuffet: vis- en vleesgerecht – warme seizoensgroenten – aardappelbereidingen
dessert ‘De Paardenstallen’

COMMUNIE - FEESTBUFFET    €79 p.p.     €29      7u dranken incl. 

groentenknabbels – hapje

voorgerechten: tomaat garnaal – zalm ‘klassiek’ – ei krab - ham meloen – vitello tonato – 
tomaat mozzarella – carpaccio runderhaas – gerookte vis – pastasalade met zongedroogde
tomaten – samengestelde salades – sauzen – artisanale broodjes

soep: roomsoep van asperges van het Herkenrodeveld –  tomatenroomsoep

hoofdgerechten: kabeljauw – rivierkreeftensaus – varkenshaasje - Fine champagne –  
warme seizoensgroenten – aardappelbereidingen

desserten: chocolademousse – miserable – tiramisu – fruitsalade – ijs met chocoladesaus

BABYBORRELONTBIJT    €32 p.p.     €16      3u dranken incl. 

broodjesassortiment – mini ontbijtkoekjes
Herkenrodekaas – ham – gerookte zalm – tomaat mozzarella
roerei spek – chocopasta – stroop – vruchtenconfituur – yoghurt – verse fruitsalade

Huiswijnen
Rombouts koffie
Thee

DE PAARDENSTALLEN
FEESTFORMULES



KINDERPRIJS (3-12 JAAR)          ALLERGISCH VOOR BEPAALDE PRODUCTEN? MELDT DIT VÓÓR UW BESTELLING. WIJ HELPEN U GRAAG VERDER.

DE PAARDENSTALLEN
FEESTFORMULES

HERKENRODE TAPASBORD    €17,50 p.p.     €9 
hartelijke koude schotel met een variatie van vis en vlees, regionale seizoensgroenten en frietjes

HERKENRODE ABDIJTAFEL 1    €22 p.p.     €11 
buffet: stoofpotje van runds met Herkenrode Noctis – gemengde seizoenssalade – frietjes
Limburgs seizoensdessertje – 1 Rombouts koffie

HERKENRODE ABDIJTAFEL 2    €28 p.p.     €15 
kippenroomsoep van de Abdis – brood
buffet: varkenshaasje met Herkenrode Noctis – warme seizoensgroenten – aardappelkroketten
Limburgs seizoensdessertje – 1 Rombouts koffie

HERKENRODE ABDIJTAFEL 3    €30 p.p.     €15
verse seizoenssoep – brood
buffet: zalmfilet met Herkenrode Cister en dragon uit de tuin – warme seizoensgroenten –
gebakken aardappeltjes
Limburgs seizoensdessertje – 1 Rombouts koffie

HERKENRODE ABDIJTAFEL 4    €33 p.p.     €15 
verse seizoenssoep – brood
buffet: zalmfilet met wittewijnsaus – varkenshaasje ‘Fine champagne’ – warme seizoensgroenten –
krielaardappeltjes – aardappelkroketten
Limburgs seizoensdessertje – 1 Rombouts koffie

 KINDERTAFEL    €15
tomatensoep – kipfilet – appelmoes – aardappelkroketten – ijsje

BUFFET DE PAARDENSTALLEN    €45 p.p.     €22
voorgerechten: vitello tonato – tomaat mozzarella – carpaccio runderhaas – gerookte zalm –  
eitje krab – gemengde seizoenssalade – broodjes – sauzen

soep: kruidige seizoenssoep – croutons

hoofdgerechten: kabeljauw – rivierkreeftensaus – varkenshaasje – Stroganoffsaus – 
warme seizoensgroenten – aardappelbereidingen

desserten: chocolademousse – vanille-ijs chocoladesaus – Limburgs fruit – tiramisu Hasseltse speculoos

AANBOD DRANKEN EXCLUSIEF  *
ZIE DRANKMOGELIJHEDEN *



KINDERPRIJS (3-12 JAAR)          ALLERGISCH VOOR BEPAALDE PRODUCTEN? MELDT DIT VÓÓR UW BESTELLING. WIJ HELPEN U GRAAG VERDER.

DE PAARDENSTALLEN
FEESTFORMULES

BBQFORMULE    €36 p.p.     €19
seizoensgebonden visvoorgerecht

BBQ: spies van kip – chipolata – spare-ribs – kippenbil – entrecôte ‘witblauw’ – gemarineerd spek – 
Stroganoff saus – aardappelsalade – verfijnde pasta – samengestelde salades – mayonaise – cocktailsaus – 
dressing – artisanale broodjes – boter

dessert: Dame Blanche

WINTER BBQ    €36 p.p.     €19
erwtensoep – croutons

BBQ: spies van kip – chipolata – spare-ribs – kippenbil – entrecôte ‘witblauw’ – gemarineerd spek – 
Stroganoff saus – gebakken aardappelkrieltjes – warme seizoensgroenten – mayonaise – cocktailsaus – 
artisanale broodjes – boter

dessert: appelgebakje met ijs en kaneel

DRANKMOGELIJHEDEN

ONTVANGSTRECEPTIE       €17,50 p.p.     €9,50   
 formule duurt 1u

DRANKEN OP VERBRUIK
Chaudfontaine
Herkenrode appelsap
Gewone frisdrank
Cristal Alken
Herkenrode Noctis
Herkenrode Cister
Herkenrode Vesper (Tripel)
Herkenrode Noctis
Herkenrode Cister
Herkenrode Vesper (Tripel)

Cava MVSA Reserva
Huiswijn Monterre Chardonnay
Huiswijn Monterre Merlot
Principi di Butera Insolia wit
Principi di Butera Nero d’Avola
Zonnebloem Sauvignon Blanc
Zonnebloem Laureat Cabernet 

Rombouts koffie
Thermos Rombouts koffie

€6 / liter
€8.50 / 75cl
€2.60 / 20cl
€2.60 / 25cl
€3.90 / 33cl
€3.90 / 33cl
€4.20 / 33cl
€8.60 / 75cl
€8.60 / 75cl

€9 / 75cl

€29 / 75cl
€23 / 75cl
€23 / 75cl
€31 / 75cl
€31 / 75cl
€35 / 75cl
€35 / 75cl

€2.60 / stuk
€20 / thermos

*

DRANKENFORFAIT     €15 p.p.     
 formule duurt 1,5u
Chaudfontaine
Herkenrode appelsap
Frisdranken

Cristal Alken
Herkenrode bier
Huiswijnen

Rombouts koffie
Thee

Cava MVSA Reserva
Chaudfontaine
Herkenrode appelsap

Frisdranken
Cristal Alken
Herkenrode bier

Huiswijnen
Groentenknabbels
Twee verfijnde hapjes


