
FORMULES

Ontbijt

Ontbijtformules te verkrijgen van 9 tot 11 uur 
Geldig voor minimum 20 personen

In de winterperiode maximum capaciteit van 60 personen

Al onze prijzen zijn BTW en dienst inbegrepen
Enkel op reservatie te verkrijgen en vanaf 10 personen

Zoet Oost-Vlaams ontbijt 

Glas fruitsap Verhofstede
Koffie Hoorens, rozenbottelthee of chocolademelk 
Mik*
1 koffiekoek, 1 pistolet & brood bakkerij 
Himschoot
Peperkoekje Vondelmolen, choco en confituur 
Rabeko*
Ham en kaas*

*wordt regelmatig aangevuld

€ 14 per persoon

Uitgebreid Oost-Vlaams ontbijt

Glas fruitsap Verhofstede
Koffie Hoorens, rozenbottelthee of chocolademelk 
Mik*
1 koffiekoek, 1 pistolet & brood bakkerij Himschoot
Peperkoekje Vondelmolen, choco en confituur 
Rabeko*
Ganda- of Surperanoham, Breydelham en kaas 
Vierhoekhoeve, het Hinkelspel en Le Larry*
Yoghurt Mik*
Omelet en warme Breydelspek

*wordt regelmatig aangevuld

€ 18 per persoon

Lunch

Lunchformules te verkrijgen van 12 tot 14 uur
Geldig voor minimum 20 personen

Maximumcapaciteit van 99 personen en in de winterperiode 60 personen

Hartige lunch

1 streekbier van 't vat, fruitsap Verhofstede, water 
Eaulala, appelwijn Berckelaer of vlierbloesem-
drank RoomeR
Assortiment ambachtelijk brood van bakkerij 
Himschoot
Ganda- en Superanoham, Breydelham, Karnex 
gedroogde worstjes, paardenlookworst Noyen en 
Gentse kop
Kaas Vierhoekhoeve, het Hinkelspel, Le Larry
Mosterd Ferdinand Tierenteyn, pickels, uitjes en 
augurkjes van Camp’s

€ 16 per persoon
Supplement: € 1,50 saladbar 

Toeristische lunch

Verse dagsoep
1 streekbier van 't vat, fruitsap Verhofstede, water 
Eaulala, appelwijn Berckelaer of vlierbloesem-
drank RoomeR
Assortiment ambachtelijk brood van bakkerij 
Himschoot
Ganda- en Superanoham, Breydelham, Karnex 
gedroogde worstjes, paardenlookworst Noyen en 
Gentse kop
Kaas Vierhoekhoeve, het Hinkelspel, Le Larry
Mosterd Ferdinand Tierenteyn, pickels, uitjes en 
augurkjes van Camp’s
Koffie Hoorens, rozenbottelthee of chocolademelk 
Mik en versnapering na de maaltijd

€ 20 per persoon
Supplement: € 1,50 saladbar
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1 drankje naar keuze
1 streekgerecht met keuze uit (1 gerecht per groep):
 - Gevulde kipfilet met Tierenteynmosterd, kaas   

 van het Hinkelspel en Superanoham, krieltjes en  
 seizoensgroenten 
 - Warme Breydelham met mosterdsausje 
 - Tierenteyn, slaatje en gebakken aardappelen
 - Gents stoofpotje met streekbier, slaatje en    

 gebakken krieltjes
 - Gentse Waterzooi (+ €2)       

           € 18 per persoon

Korte warme lunch Warme lunch

1 streekbier van 't vat, fruitsap Verhofstede, appel-
wijn Berckelaer of vlierbloesemdrank RoomeR
Verse dagsoep
Warm streekgerecht van de dag (indien Waterzooi 
geen dagsoep)
Oost-Vlaams dessert
Koffie Hoorens, rozenbottelthee of chocolademelk 
Mik en versnapering

€ 25 per persoon

Zoet hapje

Koffie Hoorens, rozenbottelthee of chocolademelk 
Mik met praline (2 tasjes), een stukje Geraards-
bergse Mattentaart en Aalsterse Vlaai

€ 6 per persoon

Namiddag

Namiddagformules te verkrijgen van 14 tot 18 uur
Geldig voor minimum 10 personen

Maximumcapaciteit van 99 personen en in de winterperiode 60 personen

Hartig hapje

1 Oost-Vlaams streekbier of O'de Flander jenever
Bordje Oost-Vlaamse vleeswaren + kaas

€ 7 per persoon

Verwenkoffie

Kannetje koffie Hoorens, rozenbottelthee of 
chocolademelk Mik met diverse zoete versnaperin-
gen en advocaat De Klok of De Stoop, sneeuwbal 
Larmuseau (winterproduct okt-maart)

€ 7,5 per persoon

Proef en ontdek

Keuze uit een hartig of zoet lekker Oost-Vlaams 
proevertje en ontdek het verhaal achter het ge-
bouw en de streekproducten

€ 10 per persoon
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Hartige broodmaaltijd (14 tot 17 uur)

Ambachtelijk brood (bakkerij Himschoot) met har-
tig beleg en 1 drankje naar keuze

€ 14 per persoon
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Welkomstkoffie (10 tot 18 uur)

Buffet met cuberdons, Geraardsbergse 
mattentaarten, chocolade, advocaatcake, 
peperkoek, Gentse kletskoppen
Koffie, thee, water en fruitsap 
in zelfbediening

€ 12 per persoon

Hele dag



Avond

Vanaf 19 uur is zaalverhuur vereist €700 per avond (incl. BTW)
Geldig voor minimum 30 personen

Maximumcapaciteit van 99 personen en in de winterperiode 60 personen
Alle consumpties na voorziene receptieduur worden apart aangerekend

Kleine receptie: 1,5 uur

Wandelbuffet: 3 uur (enkel met statafels)

Keuze uit Oost-Vlaamse streekbieren, assortiment 
frisdranken (fruitsap Verhofstede, limonade Straal, 
water Eaulala), vlierbloesemdrank RoomeR en 
droge witte appelwijn Berckelaer
Bordjes met Superano-, Ganda- en Breydelham, 
Karnex gedroogde worstjes, paardenlookworst 
Noyen, Gentse kop, kaas Vierhoekhoeve, het 
Hinkelspel en Le Larry met mosterd Ferdinand 
Tierenteyn, pickels, uitjes en augurkjes van Camp’s
Warme hapjes van de chef

€ 20 per persoon
Supplement: Oost-Vlaamse jenever naar keuze  € 3,5 per persoon 

Assortiment van Oost-Vlaamse streekbieren
Assortiment van frisdranken (fruitsap Verhofstede, 
limonade Straal, water Eaulala)
Vlierbloesemdrank RoomeR en droge witte 
appelwijn Berckelaer
Belegde broodjes met Superano-, Ganda- en 
Breydelham, kaas Vierhoekhoeve, het Hinkelspel 
en Le Larry, paardenlookworst Noyen, Gentse kop 
en groentjes
Warme hapjes van de chef 
Vers groentesoepje

€ 30 per persoon
Supplement: Oost-Vlaamse jenever naar keuze  € 3,5 per persoon

Uitgebreide receptie: 2 uur

Welkomstdrankje met hapjes
Buffet met Oost-Vlaamse vleeswaren (Superano-, 
Ganda- en Breydelham, gedroogde worstjes 
Karnex, paardenlookworst Noyen en Gentse kop)
Mosterd Ferdinand Tierenteyn, pickels, uitjes en 
augurkjes van Camp’s
Buffet met Oost-Vlaamse kazen (Vierhoekhoeve, 
het Hinkelspel en Le Larry)
Warm buffet (verse groentesoep, warme 
Breydelham, warme geitenkaasjes Le Larry, gebak-
ken Breydelspek enz…)
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Assortiment van Oost-Vlaamse streekbieren, fruit-
sap Verhofstede, limonade Straal, water Eaulala, 
vlierbloesemdrank RoomeR en droge witte 
appelwijn Berckelaer
Oost-Vlaams dessertbuffet (Geraardsbergse mat-
tentaart, Aalsterse vlaaien, fruitsla, rijstpap enz…)
Koffie Hoorens, rozenbottelthee of chocolademelk 
Mik
Afzakkertje met Oost-Vlaamse jenevers

 € 50 per persoon

Avondmenu: 19 tot 22 uur (max 50 personen)

Menu 1
 - Verse seizoenssalade met geitenkaas Le Larry
 - Parelhoen met een witte wijnsaus Berckelaer,   

 gekarameliseerd witlof met honing Wallabieke   
 en gebakken krielaardappeltjes
 - Verwenkoffie

Menu 2
 - Witlofroomsoepje met gebakken Breydel   

 spekreepjes
 - Varkenshaasje met pas de bleu-sausje, warme   

 groentenkrans en aardappelgratin
 - Ijstaart Ijsster en koffie

Menu 3
 - Fris slaatje met paté Karnex, vergezeld van uien  

 confituur Rabeko en rozijnentoast
 - Traag gegaarde Breydelboutjes met een             

    Tierenteyn mosterdsausje, champignonaardap  
 pelen met ui en Breydelspek
 - Verse fruitsalade met vanille-ijs en crumble van   

 speculoos La Confiance en koffie

€ 45 per persoon

Keuze uit drie menu’s (1 menu per groep):
Aperitief en 2 drankjes tijdens de maaltijd naar keuze inbegrepen



Seminaries

Seminaries mogelijk in glazen zaal van 1 oktober tot 30 april
Volgende voorzieningen inbegrepen: tafels/stoelen in de gewenste opstelling

& gebruik van audiovisuele middelen (projectiescherm, computer, video)
Geldig voor minimum 10 personen

Maximumcapaciteit van 40 personen
Bij volledige dag wordt zaalhuur (€600) aangerekend

Koffie en ontbijt in buffetvorm bestaande uit:
Koffie Hoorens, rozenbottelthee of chocolademelk 
Mik
1 koffiekoek, 1 pistolet & brood bakkerij Himschoot
Peperkoekje Vondelmolen, choco en confituur 
Rabeko 
Ganda- of Superanoham, Breydelham en kaas 
Vierhoekhoeve, het Hinkelspel en Le Larry
Eaulala water en fruitsap Verhofstede

 € 20 per persoon

Ochtend: van 9 tot 12 uur Lunch: van 12 tot 15 uur

Aperitief: vlierbloesemdrank RoomeR, droge witte 
appelwijn Berckelaer of 1 Oost-Vlaams streekbier
Verse dagsoep
Warm streekgerecht en dranken
Verwenkoffie: koffie Hoorens, rozenbottelthee of 
chocolademelk Mik met diverse zoete versnaperin-
gen en advocaat De Klok of De Stoop

 € 35 per persoon

Namiddag: van 15 tot 18 uur

Verwenkoffie: kannetje koffie Hoorens, rozenbot-
telthee of chocolademelk Mik met 
diverse zoete versnaperingen en advocaat De Klok 
of De Stoop
Fruitsap Verhofstede en water Eaulala
Minisandwiches: 4 stuks per persoon met 
groentjes en Superano-, Ganda- en Breydelham, 
paardenlookworst Noyen, Gentse kop en kaas 
Vierhoekhoeve, het Hinkelspel en Le Larry

€ 30 per persoon
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