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Groepen
Een overvloedig gevulde wintertafel voor groepen vanaf 10 personen!
We creëerde een prachtige en unieke orangerie met twee stoere tafels, zicht
op het feeëriek verlichte domein en vlak gelegen aan onze open keuken.

Pannen om te delen

De pot op … tafel !

Een mok soep naar keuze
Tomaat of erwten

Voorgerecht
Limburgse proevertjes van de
plank, Vijverkaas, Rillette van
Makreel, kipkap, boerenpaté…
Geserveerd met hoevebrood & boter

À volonté geserveerd…
Spek, bruine bonen, perenstroop
Rode pens, Jonagold, Veenbesjes
Witte worst, jonge ui,
kampernoelies, peultjes
Begeleidende salade
veldsalade, tomaat, witloof,
mayonaise
Stamppot van winterknollen
Brood en hoeveboter.

Hoofdgerecht
Varkenswang met Witloof en
stroop, Gehaktballetjes van bij
Grauls, tomatencompote
Begeleidende salade
veldsalade, tomaat, witloof,
mayonaise
Belgische frietjes en
handgedraaide mayonaise
3 26,50 per persoon

3 22,50 per persoon

Als de kat van huis is... dansen de potten op tafel!
Voorgerecht
Limburgse proevertjes van de plank, Vijverkaas,
Rillette van Makreel, kipkap, boerenpaté…
Tussendoor serveren we:
Panmosseltjes, knoflook, pastis en zeekraal
Alles geserveerd met hoevebrood en boter
Hoofdgerecht
Zeeduivel jus van schaaldieren, garnaaltjes…
Varkenswang met Witloof en stroop
Gehaktballetjes van bij Grauls, tomatencompote
Begeleidende garnituren
veldsalade, tomaat, witloof, mayonaise
Puree van bintjes, Belgische frietjes en handgedraaide mayonaise
3 35,00 per persoon
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Wat zoet…
om na te genieten?

Memo menukeuzE

Mousse van chocolade
uit de kom, vanillesaus

2 4,00

Warm stukje appeltaart
van bij Vanderstraeten,
vanilleijs en schuim

2 6,50

Dame blanche

Wij maken graag
uitzonderingen voor eventuele
vegetariërs, allergieën
of anderen diëten,
indien ons dit vooraf kan
worden meegedeeld.

8,50

Omelette Siberienne om te
delen, geflambeerd voor u
aan tafel
2 9,50

KINDEREN
Tot 12 jaar genieten ze mee van
deze formules aan halve prijs!

Dranken
De dranken zijn bij deze formules niet inbegrepen.

Dranken naar verbruik
Om het aangenamer te maken en een vlotte ontvangst te verzekeren kan je
best op voorhand een basisbestelling plaatsen zodat de eerste dranken en
glazen reeds gekoeld klaarstaan voor jullie.
De dranken worden naar verbruik op de klapper genoteerd om later af te
rekenen.

Drankenforfait
U wil van al de zorgen af en kiest vooraf voor een duidelijke rekening.
In de forfait is inbegrepen:
Vijverbubbels
BlackAnd Chardonnay Cabernet Sauvignan
Waters en frisdranken Alle bieren van de winterkaart…!
Koffie en thee
Dranken 3 uur all-in: 3 16,50 per persoon
Dranken 4 uur all-in: 3 22,00 per persoon

Info & Contact:
Kapelstraat 70 | 3590 Diepenbeek
011 286 100 | www.VIJVERKAFEE.be

Alle
vermelden
prijzen zijn
inclusief BTW.

