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MET DJ & DANS TOT 18U | €80 ALL-IN
Menu zonder dranken €69,25
Aanvang - einde brunch van 12u00 - 18u00

Iedere tweede en vierde zondag (onder 
voorbehoud van beschikbaarheid) van de 
maand bieden wij u een héél verzorgde 
brunch aan. Tijdens en na de brunch 
zorgt onze huis-DJ voor de passende 
ambiance en kunt u dansen tot 18u. 

De ideale formule voor samenkomsten, 
personeelsfeestjes, etc. Alles aan betaal-
bare prijzen en ambiance verzekerd.

Huisaperitief met 3 hapjes, alle reguliere 
dranken en aangepaste wijnen naar 
believen inbegrepen tot aan de koffie.  
Vanaf de koffie zijn alle dranken te 
betalen à la carte.

BRUNCHEN OP ZONDAG  
Elke 2e en 4e zondag van de maand

BRUNCHEN - SPECIALS: ALL-IN 

Dezelfde formule, maar deze brunches zijn op 
speciale dagen en worden voorzien van ofwel 
animatie voor de kinderen en/of aangepaste 
buffetten, m.a.w. een extraatje voor onze 
klanten! Aanvang brunch 12u00.

NIEUWJAARSBRUNCH — 01/01/2023
€89,00 all-in | menu zonder dranken: €78,25

VALENTIJNSBRUNCH — 12/02/2023
€85,00 all-in | menu zonder dranken: €74,25

PAASBRUNCH — 09/04/2023
€85,00 all-in | menu zonder dranken: €74,25
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BRUNCH

Assortiment assortiment koude &  
warme voorgerechtjes op bord 

— 
 

Zeevruchten, oesters, zalm in schoonzicht, 
 sausjes en cruditeiten

—
 

Soep van de chef 

— 
 

Warme voorgerechten
scampis, kikkerbilletjes, mosselen (seizoen) & vispannetjes

— 
 

Hoofdgerechten
chateaubriand, gevogelte, lamsvlees,  
ribbetjes, côte à l’os, vis van de dag,

diverse aardappel- en groentenbereidingen  
& aangepaste sauzen

— 
 

 Nagerechtenbuffet
chocoladefontein, kazen,  mini irish coffees 

— 
 

Mokka met versnaperingen

Dit menu wordt wekelijks vastgesteld op basis 
van de verse te verkrijgen producten, een 
garantie voor kwaliteit op uw bord!

Upgrade deze all-in formule  
(indien u geen receptie neemt vooraf).

Het all-in menu met aperitief  
Cava Brut: €5,00 p.p.

Het all-in menu met geselecteerde  
Kasteelwijnen (wit+rood): €4,00 p.p.

Het all-in menu met Cava én  
Kasteelwijnen (wit+rood): €8,00 p.p.

Tip: Voor grotere groepen is het aangeraden 
een uurtje extra receptie te nemen van 12u - 
13u. Er gaat meestal wat tijd tussen de eerste 
persoon en laatse persoon die aankomt 
waardoor het te lang duurt vooraleer het 
eerste glas geschonken wordt.

Upgrade met een brunch receptie: 
huisaperitief en reguliere dranken naar 
believen 1 uurtje en 4 hapjes + €5 p.p.



DATA EXTRA BRUNCHES 

Naast de 2de en 4de zondag van de maand 
organiseren we geregeld extra brunches. 
Dezelfde formule met dans, dezelfde 
buffetten en dezelfde ambiance.

Alle data van de brunch vindt je in onze 
kalender op pagina 8-14.

18/09/2022  Brunch EXTRA 

30/10/2022  Brunch EXTRA

04/12/2022  Brunch EXTRA

01/01/2023  Nieuwjaarsbrunch 

05/02/2023  Brunch EXTRA 

12/02/2023  Brunch “Valentijn”

19/03/2023  Brunch EXTRA

02/04/2023 Brunch EXTRA 

09/04/2023  Paasbrunch 

16/04/2023  Brunch EXTRA

30/07/2023  Brunch EXTRA

20/08/2023  Brunch EXTRA
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KINDERMENU | MET KIDSBUFFET ALL-IN
 

2 t.e.m. 3 jaar: €9,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €7,90 

4 t.e.m. 11 jaar: €35,00 all-in
dit all-in menu zonder dranken: €29,00 
of 1/2 brunch volwassenen: €40,00
dit menu zonder dranken: €34,00

12 t.e.m. 14 jaar: €39,00 all-in  
dit all-in menu zonder dranken: €33,00
of 1/2 brunch volwassenen: €44,00  
dit menu zonder dranken: €38,00

Ook voor de kinderen is een brunch 
een heus feest, met het aangepast 
kinderbuffet, onze indoorspeelruimte en 
buitenspeelruimte zullen de kleintjes zich 
niet vervelen.

Kinderbuffet

Aperitief kinderchampagne met 
versnaperingen

—

Kinderbuffet met alle lekkers, zoals pizza, 
frikandel, spaghetti, kip, steak, ...  

en nog veel meer.

—

Dessertenbuffet : de kinderen mogen 
mee aanschuiven met de ouders aan 
het dessertenbuffet en krijgen ook 
nog snoepjes, ijsjes en een grote 

chocoladefontein.

Alle frisdranken inclusief tot  
en met dessert.

Speelplein, speeltuin,  
voetbalveld, springkastelen 

 (april-okt) en indoor  
gameroom voor de 

 kinderen.
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De ideale formules voor verjaardag, jubileum, huwelijk,  
personeelsfeest, teambuilding,... Aanvang om 19u00. 

DATA SWINGDINER 2022 - 2023

Enkel op volgende vrijdagen, onder voorbehoud van boeking  
van trouwfeesten of voldoende reservaties voor dit evenement:

Vrijdag 28/10/2022
Vrijdag 18/11/2022
Vrijdag 10/02/2023: Valentines dance. (Meer info op pg. 33)

Vrijdag 17/03/2022
Vrijdag 14/04/2023

ALL-IN DANSFORMULES MET DJ EN DANS




