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Groepsaanbod 2017

Broodmaaltijd

15€/8€

3 broodjes met kaas, ham en huisgemaakte salade, 1 stuk Limburgse vlaai.
Koffie en thee inbegrepen voor de periode van 1 uur.
Badmeesterontbijt

20.50€/10.50€

Koffie/thee/Oxfam sinaasappelsap, broodassortiment, ontbijtkoekjes, roerei en
spek, ham, kaas, gerookte zalm, confituur, chocopasta, siroop, Hagelands fruit en
yoghurt
Tapasbord

17.50€/9€

Hartelijke koude schotel met een variatie van vis en vlees,
regionale seizoensgroenten en frietjes
Begijnhof tafel 1

22€/10€

Stoofpotje van runds met Herkenrode Bruin, kropsalade en frietjes (buffetvorm) /
Hagelands seizoensdessertje met een tas koffie
Begijnhof tafel 2

26€/12€

Kippenroomsoep / Varkenshaasje met saus van Herkenrodebier, warme
seizoensgroenten en krielaardappelen (buffetvorm) /
Hagelands seizoensdessertje met een tas koffie
Begijnhof tafel 3

28€/13€

Kruidige seizoenssoep met brood / kalkoenfilet met Herkenrodebier en dragon uit
de tuin, warme seizoensgroenten en gebakken aardappelen met kruidenoogst
van de dag (buffetvorm) / Hagelands seizoensdessertje met een tas koffie
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Begijnhof tafel 4
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31€/€14

Verse seizoenssoep met brood / hoofdgerechtenbuffet met zalmfilet met
wittewijnsaus en varkenshaasje ‘fine Champagne’, warme seizoensgroenten en
krielaardappelen /Hagelands seizoensdessertje met een tas koffie

BBQ Menu 1
28.80€/14.60€
Kippenboutjes - chipolata - spareribs” Debadmeester” - varkensribstuk
“chumichuri” - krielaardappeltjes rozemarijn - pastasalade met zongedroogde
tomaten- verse samengestelde salades- Provençaalse saus- Dressingsartisanale broodjes. / Dame Blanche

BBQ Menu 2
34.80€/19.60€
Fris visvoorgerecht/ gemarineerde kalkoen – chipolata – kippenboutjes gemarineerde spare-ribs – Tussenribstuk “Witblauw” - krielaardappeltjes
rozemarijn - pastasalade met zongedroogde tomaten - verse samengestelde
salades- Provençaalse saus- dressings- artisanale broodjes. / Dame Blanche
Drunch (All in voor 4u exclusief sterke bieren)
58€/23€
Aperitief met 1glas cava of oxfam sinaasappelsap en groentenknabbeltjes /
Koud tapasbordje met vis/ Soep van het seizoen/ Buffet met vis en vlees, warme
groentjes en 2 aardappelbereidingen / Dessert de Badmeester
Inkomticket “Halve Maan” inbegrepen
Ontvangstreceptie
15€/7€
Cava,Oxfam fruitsap,wijnen,cristal en frisdranken vergezeld met
groentenknabbeltjes op tafel en 2 hapjes opgediend gedurende 45minuten.
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Drankmogelijkheden:
Cava:
Wijn:
Water:
Pilsbier en gewone frisdranken:
Koffie:
Espresso koffie:
Grimbergen Blond/Dubbel:
Westmalle Trippel/Dubbel:
Duvel
Herkenrode Trippel/Bruin

25€ per fles / 5€ per glas
22€ per fles / 4€ per glas
6€ per liter
2.50€ per stuk
20€ per thermos
2.50€ per stuk
3.80€ per stuk
3.90€ per stuk
3.90€ per stuk
3.90€ per stuk

