DE PAARDENSTALLEN
DE
PAARDENSTALLEN
GROEPSAANBOD

GROEPSAANBOD

dinsdag t.e.m. zaterdag – vanaf 15 p. – na reservatie via info@depaardenstallen.be of 011/36.23.61

ROMBOUTS KOFFIE MET KOEKJE
ROMBOUTS
MET KOEKJE
ROMBOUTS KOFFIE
KOFFIE MET
HASSELTSE SPECULOOS
ROMBOUTS
KOFFIE
MET
HASSELTSE
KOFFIEONTVANGS
(1 tas)
€2.60 P.P SPECULOOS
ROMBOUTS
KOFFIE T
MET
LIMBURGSE
VLAAI

ROMBOUTS
MET LIMBURGSE
VLAAI €6.20 P.P
TAS KOFFIEKOFFIE
MET HASSELTSE
SPECULAAS

€2.50
€2.50
€5.20

€5.20
€5.50
€5.50

TAS KOFFIE MET LIMBURGSE VLAAI €6.50 P.P
BROODMAALTIJD €17 P.P.
TAS
KOFFIE
TWEE
(KAAS EN vissalade,
HESP) €8.50
P.PLimburse vlaai
3
broodjes
met MET
Herkenrode
1 stuk
BROODMAALTIJD
€17kaas,
PSANDWICHES
.P. ham en huisgemaakte
Rombouts
en thee (1,5u)
3
broodjes koffie
met Herkenrode
kaas, ham en huisgemaakte vissalade, 1 stuk Limburse vlaai

Rombouts koffie en thee
(1,5u)
BROODMAALTIJD
formule duurt 1,5u
€22
P.P /
€9
HERKENRODE
TAPASBORD €20 P.P.
Rombouts koffie / thee
hartelijke
schotel
een– variatie
en vlees,
HERKENRODE
TAPASBORD
€20 Pvan
.P. vis vissalade
– kaas
huisgemaakte
3 belegdekoude
broodjes
– hammet
regionale
seizoensgroenten
frietjes
hartelijke
koude
schotel
een
variatie van vis en vlees,
1 stuk Limburgse
vlaai meten

regionale seizoensgroenten en frietjes

HERKENRODE ABDIJTAFEL
1 €23 P.Pformule
.
KOFFIETAFEL
€29 P.P /
€16
duurt 2,5u
buffet:
stoofpotje
van
runds
met
Herkenrode
HERKENRODE
ABDIJTAFEL
1
€23
P.P.Noctis – gemengde seizoenssalade – frietjes
Rombouts koffie / thee / fruitsap
Limburgs
seizoensdessert
– 1met
Rombouts
koffieNoctis – gemengde seizoenssalade – frietjes
buffet: stoofpotje
van runds
Herkenrode
kruidige seizoenssoep
Limburgs
seizoensdessert
– 1 Rombouts koffie
broodjesassortiment
– ham – kaas2– huisgemaakte
vis-, vlees- en eiersalade
HERKENRODE
ABDIJTAFEL
€29 P.P.

kruidige
seizoenssoep
– brood
HERKENRODE
ABDIJTAFEL
2 €29 P.P.
1 stuk Limburgse
vlaai
buffet: varkenshaasje
saus van Herkenrode Noctis – warme seizoensgroenten – aardappelkroketten
kruidige
seizoenssoepmet
– brood

HERKENRODE TAPASBORD €26

/

P.P

€13

Limburgs
seizoensdessert
1 Rombouts
koffie Noctis – warme seizoensgroenten – aardappelkroketten
buffet:
varkenshaasje
met –saus
van Herkenrode
1 Rombouts koffie/thee
Limburgs
– 1een
Rombouts
Hartelijke seizoensdessert
koude schotel met
variatie koffie
van vis en vlees – gemengde seizoenssalade – frietjes

HERKENRODE ABDIJTAFEL 3
Kleine zoetigheid
kruidige
seizoenssoep
– brood
HERKENRODE
ABDIJTAFEL
3

€31 P.P.
€31 P.P.

buffet: zalmfilet
met saus
van Herkenrode Cister en dragon uit de tuin – warme seizoensgroenten –
kruidige
seizoenssoep
– brood

HERKENRODE ABDIJTAFEL €27

P.P

/

€13

gebakken
aardappeltjes
buffet:
zalmfilet
met saus van Herkenrode Cister en dragon uit de tuin – warme seizoensgroenten –
1 Rombouts koffie / thee
Limburgs seizoensdessert
gebakken
aardappeltjes – 1 Rombouts koffie
stoofpotje van rund met Herkenrodebier – gemengde seizoenssalade – frietjes
Limburgs
seizoensdessert – 1 Rombouts koffie
kleine zoetigheid
HERKENRODE
ABDIJTAFEL 4 €34 P.P.
(vis van de dag en veggie-alternatief mogelijk)
kruidige seizoenssoep
– brood
HERKENRODE
ABDIJTAFEL
4 €34 P.P.
buffet: kabeljauwfilet
– varkenshaasje ‘Fine champagne’ – warme seizoensgroenten –
kruidige
seizoenssoep wittewijnsaus
– brood

HERKENRODE LUNCH €27P.P /

€13

krielaardappeltjes
– aardappelkroketten
buffet:
kabeljauwfilet
wittewijnsaus – varkenshaasje ‘Fine champagne’ – warme seizoensgroenten –
1 Rombouts koffie/thee
Limburgs seizoensdessert
– 1 Rombouts koffie
krielaardappeltjes
– aardappelkroketten
duo van ambachtelijke kaas-en garnaalkroket – gemengde seizoenssalade – brood
Limburgs
seizoensdessert – 1 Rombouts koffie
kleine zoetigheid

DRANKMOGELIJHEDEN
MIXED
GRILL €32 P.P /
€16
DRANKMOGELIJHEDEN
kippenbout – chipolata – biefstukje – sparerib – gemengde seizoenssalade – frietjes – stroganoffsaus
kleine zoetigheid

formule duurt 1,5u
€15 P.P.
DRANKENFORFAIT
formule duurt 1,5u
€15 P.P.
DRANKENFORFAIT
DRANKEN
OP
VERBRUIK
(zie
zelfbedieningsaanbod)
DRANKEN KUNNEN VIA ONS ZELFBEDIENINGSCONCEPT AFGEHAALD WORDEN.
DRANKEN
OPvoor
VERBRUIK
(zie zelfbedieningsaanbod)
Waterforfait €6
1 uur – Thermoskoffie
€20/thermos
Fles huiswijn €27 - Fles Cava €32

KINDERPRIJS (3-12 JAAR)

ALLERGISCH VOOR BEPAALDE PRODUCTEN? MELDT DIT VÓÓR UW BESTELLING. WIJ HELPEN U GRAAG VERDER.

KINDERPRIJS (3-12 JAAR)

ALLERGISCH VOOR BEPAALDE PRODUCTEN? MELDT DIT VÓÓR UW BESTELLING. WIJ HELPEN U GRAAG VERDER.

