Groepsaanbod 2021
Ontbijt (vanaf 9.45 u.)
1. Croissant + koffie/thee (1 u.)
2. Waaier van broodjes + viennoiserie (1.30 u.)
•
•
•
•
•
•

€9
€ 18,5

hesp/kaas/confituur
yoghurt
spek/ei
fruit
koffie en thee
fruitsap en water

Lunch
Maaltijd
1. Broodjeslunch
€ 18,5
Een waaier van wraps, 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 seizoensgroenten voor de nodige vitaminen en kleur.
2. Combimenu (max. drie keuzes per groep)
• Vegetarische pasta

€ 18,5

•

Kraakverse maaltijdsalades en wraps met brood:
€ 18,5
o Geitenkaas, spek, gebakken appeltjes en
Plantentuinhoning
o Wrap met brie, rucola en zongedroogde tomaten
o Slaatje zalm met fijne kruidenkaas
o Vegetarisch pestoslaatje
o Salade met Italiaanse ham, zongedroogde tomaten en parmesan

•

Huisbereid rundsstoofvlees met abdijbier,
frietjes met sla

€ 21,5

Huisbereid koninginnenhapje (vol au vent),
frietjes met sla

€ 21,5

•

In aanvulling van het menu:
• Soep met soepbroodje
• Gebak van het huis + koffie (2 tassen)

€ 6,5
€ 9,5

3. Shared lunch (min 20 pers)
€ 39
• Uitgebreid aanbod volgens seizoen van vis- en vleesgerechten, vegetarische schotels
• Verfijnd gebak en zoete versnaperingen.
4. Kaas -en vleesschotels
€ 27,5
Divers aanbod van fijne kazen en vleessoorten aangevuld met heerlijk brood en kraakverse groenten.
Wij maken met veel plezier een aangepast menu rekening houdend met je allergie. Hiervoor vragen wij een
kleine meerprijs van € 3,5 pp. Gelieve je dieetwensen vooraf bij reservatie door te geven.
Dranken
Aperitief
Apero (cava/fruitsap/water/pils) (duur: 30 min)
Champagne (per geopende fles)

€ 12
€ 50

1

Tijdens maaltijd: (duur 1.30u.)
1 drankje/pers. (pils, softdrink of water)
Water op tafel
Buffet frisdrank, pils en water
Water en wijn op tafel (1/4 fles pp)
Koffie tijdens de maaltijd

€ 2,8
€ 4,5 /pers
€ 6,5 /pers
€ 9,5 /pers
€ 4 /pers

Na de maaltijd:
Koffie/ thee (1 tas)

€ 2,8

1. Assortiment warme en koude hapjes
2. Chips en nootjes
3. Kaasblokjes en olijven
4. Verfijnde hapjes en amuses

€ 30 /10 stuks
€ 3 /persoon
€ 6,5 /persoon
v.a. € 4 /stuk

Hapjes

Je voorziet best 3 tot 5 hapjes per persoon.
Namiddag break
1. Taart + 2 tassen koffie/thee

€ 9,5

2. Dessertplank + koffie/thee :
€ 15
Uitgebreide keuze uit desserten gepresenteerd op tafel (variatie afhankelijk van
het aantal personen en in functie van het seizoen)
3. Hartige plank + 2 dranken naar keuze in selfservice (max. €4/stuk)
Uitgebreide keuze aan hartige hapjes gepresenteerd op tafel

€ 15

4. 2 Sandwiches hesp/kaas/huisgebak + koffie en water

€ 15

5. Receptie:
€ 25
• Cava/fruitsap/water/softdrink/pils
• 3 verfijnde hapjes
• Duur receptie: 1.30 u. (daarna overige dranken aan de prijs van de kaart)
6. High tea, in Britse stijl
€ 30
Scones met clotted cream en huisgemaakte jam, cakes, heerlijk belegde sandwiches, koffie en thee, een
glaasje cava, een glaasje huisgemaakte gember-limonade...

Het Oranjerie team kijkt ernaar uit om je groep te verwennen met een lekkere maaltijd!
Je maaltijd (en ook je zitplaats) reserveren doe je via de Plantentuinwebsite.
Kinderen < 3jaar eten gratis mee met de groep, kinderen van 3-12jaar krijgen € 5 korting op de hoofdmaaltijd
indien deze info wordt meegegeven bij reservatie. Ook speciale dieetwensen geef je mee bij reservatie.
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