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Feestmenu Lente & Zomer
Asperges op z’n Vlaams

of: Tartaar van zalm / dille / avocado / citrus/ 
tabouleh

of: Ravioli van scampi / rode curry /  
kokosmelk / citroengras

of: Carpaccio van tomaat / reuzegarnalen / 
guacamole

of: Vitello Tonnato
 oOo

Aspergeroomsoep met gerookte zalm
of: Fluweel wortelsoepje met erwtjes

of: Tomaat/paprikasoepje met basilicum
oOo

Parelhoenfi let / primeurgroentjes / 
aardappelnootjes

of: Lamskroon/ zalfje van doperwtjes / structuren, 
gratin van zandwortel

of: Eendenfi let / Grand marnier / gewokte 
groentjes / shi-take

oOo
Dessertbord ‘De Hoprank’ (Dessertbuffet + €5)
of: Aardbeien / munt / limoncello / merengue

of: Kokos / passievrucht / panna cotta
oOo

Koffi e/thee naar believen

4 gangenmenu aan € 48,00/persoon

Feestmenu Herfst & Winter
Duo van wildpastei / chutney / rozijnentoast / 

crunchy nuts
of: Ravioli boschampignons / truffel / 

parmegiano / rucola
of: Coquille / buikspek / structuren 

van schorseneer
of: Schartong met duxelle van champignons / 

witte wijnsaus / pommes duchesse
oOo

Tomaat/pompoensoepje / breydelspek
of: Witloofsoep / geuze 

of: Crème van aardpeer / zwarte pens
oOo

Stoofpotje van hert / wouddelicatessen / 
amandelkroketjes

of: Varkenshaasje Tierenteyn / herfstgroentjes / 
kroketten

of: Gevuld kwarteltje / calvados / appel / witloof 
/ denappels

oOo
Dessertbord ‘De Hoprank’ (Dessertbuffet + €5)
of: Moelleux chocolade / rood fruit / vanilleijs

of: Lauw appelgebakje / kaneelijs / vanille
oOo

Koffi e/thee naar believen

4 gangenmenu aan € 48,00/persoon

Formule dranken ALL-IN
Receptie (45’) met Cava & 5 hapjes 

Huiswijnen en dranken all-in 
tot einde maaltijd

€ 25,00/p (kasteelwijnen + € 2,00/p)

Seniorenmiddag
Sunday Brunch
Dinner & Dance

Feestmenu’s
Welkom terug!

We hebben jullie gemist.



Dinner & Dance
Ontvangst: 19.00u

Glaasje cava met hapjesbordje van de chef 
(aan tafel bediend)

oOo
3 trendy voorgerechtjes aan tafel gereserveerd

oOo
Soepjesbar

oOo
Hoofdgerechtenbuffet “3 Food bars”

Keuze uit vis-en vleesgerechten, sausjes groentjes 
& aardappelbereidingen

oOo
Royaal dessertenbuffet “De Hoprank”

Koffi e & Thee naar believen 

Onze DJ zorgt voor de nodige ambiance.

Buffetmenu all-in (excl. sterke dranken) 
van 19u tot 03 uur aan € 75,00/p

Data 2021:
Za. 11/12/21

Data 2022:
Za. 15/1/22 - Za. 29/1/22 

Za. 12/2/22 (Valentine edition) 
Za. 19/3/22

Seniorenmiddag
Ontvangst: 12.00u

Elke derde donderdag van de maand 
verwennen we u met een heerlijk 

driegangenmenu, voorlopig zonder dans 
door de huidige coronaregels

Glaasje cava & hapjesbordje
oOo

Koud of warm voorgerecht
oOo

Hoofdgerecht
oOo

Dessert & Koffi e/thee

Check data/menu’s op onze website

Menu all-in tot einde maaltijd 
aan € 55,00/persoon

Reservatie noodzakelijk

Feest 
gepland?

Trouw - Communie

Jubilea - Pensioen - ...

Maak 

een vrijblijvende

ONLINE afspraak

Sunday Brunch 
met Live music

Ontvangst: 12.30u
Glaasje cava & hapjesbord 

(aan tafel bediend )
oOo

Uitgebreid koud voorgerechtenbuffet 
& oesterbar

oOo
Soepjesbuffet

oOo
Hoofdgerechtenbuffet “Food bars”

Keuze uit vis-en vleesgerechten, sausjes 
groentjes & aardappelbereidingen

oOo
Dessertenbuffet uit eigen huis 

koffi e of thee

Brunch all-in (cava, wijnen, fris, bieren, 
waters all-in) aan € 66,00/p 

Brunch kids <13 jaar all-in aan € 30/p 
(<4 jaar = gratis)

Graag een uitgebreide receptie vooraf 
i.p.v. aperitief aan tafel : + € 7,00/p

U wordt dan ontvangen vanaf 12.00u

DATA 2021
Zondag 13 juni (Vaderdag) - Zondag 4 juli 
Zondag 5 september - Zondag 3 oktober

Zondag 7 november - Zondag 5 december
Zaterdag 25 december:

Kerstbrunch Special (€78,00/p)

Reservatie noodzakelijk
Graag privébrunch op een andere dag? 

Mogelijk vanaf 30 personen

DATA 2021
17 juni

15 juli - 19 augustus
16 september - 21 oktober


