
 

Groepsaanbod 2020 
Een verkwikkend ontbijt of lekkere lunch maakt van je groepsbezoek 

 een topdag! 
 

 
Ontbijten code 
 

1. Croissant  + koffie/thee (1 u.) € 8/€ 7* O1  
2. Waaier van broodjes + viennoiserie € 16/€ 15* O2 

● hesp/kaas/confituur 
● yoghurt  
● spek/ei  
● koffie en thee  

(duur: 1.30 u.)  
* prijzen in combinatie met middaglunch 
 

Hapjes 

1. Assortiment warme en koude  hapjes € 30 /15 stuks H1   
2. Chips € 2 /persoon  H2    .  
3. Kaasblokjes en olijven   € 5 /persoon H3  
4. Verfijnde hapjes en amuses € 4 /stuk H4   

Ervaring leert ons dat minimum 3 tot 5 hapjes per persoon een mooi aangewezen aantal is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

Lunch  

1. Broodjeslunch + appelgebak € 18,5 BW 
 

● Verse dagsoep  
● een waaier van witte en bruine broodjes belegd met Italiaanse ham, Hollandse kaas, 

Franse brie, Schotse zalm, pesto en Vlaamse gekookte beenham. 
 

Dit alles afgewerkt met kraakverse salade en diverse seizoensgroenten voor de nodige vitaminen en 
kleur. Een zoete afsluiter van het huis vult de laatste gaatjes... 

 
2.  Huisbereid rundsstoofvlees met abdijbier, frietjes met sla en huisgebak 

€ 21,5 STV  
3. Huisbereid koninginnenhapje (vol au vent), frietjes met sla en huisgebak

€ 21,5 VAV  
4. Combimenu (max. drie keuzes per groep) 

 
● Lasagne en huisgebak € 18,5 LA  
● Spaghetti bolognese en huisgebak € 18,5 SPB 
● Vegetarische pasta en huisgebak € 18,5 SPV 

Kraakverse maaltijdsalades met brood en huisgebak: € 18,5  
o Geitenkaas, spek, gebakken appeltjes en  
Plantentuinhoning SLG 
o Salade met brie, rucola en zongedroogde tomaten  SLB   
o Slaatje zalm met fijne kruidenkaas SLZ  
o Vegetarisch pestoslaatje SLV  
o Salade met Italiaanse ham, zongedroogde tomaten 

 en parmesan SLI  
● Huisbereid rundsstoofvlees met abdijbier, 

frietjes met sla en huisgebak € 21,5 STV  
● Huisbereid koninginnenhapje (vol au vent), 

 frietjes met sla huisgebak € 21,5 VAV  
● Soep met soepbroodje in aanvulling van het menu € 6 SOE  
● Gebak van het huis + koffie (2 tassen) € 8,5 GHK 

5. Luxe koud en warm buffet (min 20 pers) € 39 LKWB 
 

● Uitgebreid buffet met aanbod volgens seizoen van vis- en vleesgerechten, 
vegetarische schotels 

● Dessertbuffet met gebak, chocomousse en vers fruit als afsluiter. 
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6. Kaas -en vleesschotels € 27,5  KVB  

Divers aanbod van fijne kazen en vleessoorten aangevuld met heerlijk brood en kraakverse 
groenten. Gebak als afsluiter. 

 
 

Wij maken met veel plezier een aangepast menu rekening houdend met je allergie. Hiervoor vragen 
wij een kleine meerprijs van € 2 pp. Gelieve je dieetwensen zeker door te geven. 

Drank (vooraf reserveren aangewezen) 

Apero (cava/fruitsap/water/pils) (duur: 30 min) € 12 DA  

 Champagne  (per geopende fles) € 50 DCH 

Dranken tijdens maaltijd: (duur 1.30u.)  
 

1 drankje/pers. (pils, softdrink of water) € 2,8 DFP 
Water op tafel € 4,5 /pers DW  
Buffet frisdrank, pils en water € 6,5 /pers DB   
Water en wijn op tafel (1/4 fles pp) € 8,5 /pers DWW 

               Koffie tijdens de maaltijd 4€ /pers KM 
 

Na de maaltijd:  

Koffie/ thee (1 tas) € 2,8 DK 

 

 

 

 

 

 

3 



 

Namiddag break  

● Taart + 2 tassen koffie/thee € 8,5 GHK 
● High tea € 30  HT  

 
Glaasje Cava. Scones met clotted cream en huisgemaakte jam, cakes, heerlijk belegde sandwiches, 
koffie en thee, een glaasje huisgemaakte gember-limonade...  
Oefen alvast dat British accent en die stijlvol gestrekte pink, want High Tea in de Oranjerie staat voor 
lekker veel en lekker gezellig. Savoureer de hartige zaligheden en de hemelse zoetigheden in een 
rustige, groene setting en geniet. 

 
● 2 Sandwiches hesp/kaas + koffie en water € 12 SHK 

 

● Receptie: € 20 REC 
● Cava/fruitsap/water/cola/cola zero/pils  
● 3 verfijnde hapjes  
● Duur receptie: 1.30 u. 

na 1.30 u. overige dranken aan de prijs van de kaart 

● Afternoon drink: € 12,5 ADB 
● 2 dranken naar keuze in selfservice  (max. €4/stuk) 

met een bierplank  
● Dessertbuffet + koffie/thee   € 15  BK 

uitgebreide keuze uit desserten gepresenteerd op tafel in buffetvorm (afhankelijk van 
aantal personen) 

 
 
 
Wij behouden ons het recht van kleine wijzigingen toe in het aanbod ten gevolge van beschikbaarheid 
van de grondstoffen. 
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Algemeen 

● Kinderen van 0 tot 3 jaar eten gratis mee met de groep, gelieve vooraf te melden. 
● Kinderen tot 12 jaar krijgen € 5 korting op de vermelde prijs (uitgezonderd ontbijt 01, 

soep, gebak en dranken). 
● Wij reserveren graag plaats voor etende groepen vanaf minimum 15 personen. Voor 

enkel drank of  à la carte kunnen wij helaas geen bediening en zitplaatsen binnen 
garanderen. 

● Picknicken kan op de aangeduide tafels op het terras van de Oranjerie.  
Picknick is niet toegelaten in de Oranjerie. 

● Wil de verantwoordelijke van de groep zich aanmelden bij aankomst in de oranjerie aan 
de toog bij onze zaalverantwoordelijke. Zo kunnen wij even vooraf de gang van zaken 
samen overlopen en weet je tot wie je je kan richten voor bijkomende vragen. 

● Het definitieve aantal deelnemers wordt ten laatste 7 werkdagen vooraf via mail naar 
definitief meegedeeld. Dit gereserveerde aantal wordt steeds minimum aangerekend. 

● Autocaristen die zich als dusdanig kunnen legitimeren én een etende groep vergezellen 
bieden wij graag op vertoon van de voucher, verkregen aan de kassa van de 
Plantentuin Meise, een smakelijke lunch + drankje aan uit ons dagaanbod (twv max € 
18). 

 
Contante betaling ter plaatse na de maaltijd in cash of Bancontact. Je ontvangt een btw kasticket. Er 
worden geen uitgestelde betalingen aanvaard. Voor het opstellen van facturen wordt een 
administratieve meerkost van €5 aangerekend. 

 
Gelieve speciale dieetwensen bij je reservatie vooraf door te geven. 
 

Wij kijken er samen met ons team naar uit jouw groep te mogen ontvangen in de 
Oranjerie van Plantentuin Meise. 

 
info@plantentuinmeise.be 
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