Early Bird ontbijt van 07.30h tot 11.00h
Vroege meeting gepland? Prachtige wandeling gemaakt in Meetshoven bos?
Daguitstap in het centrum van Aarschot met vrienden?
Dan kan je vanaf 15 september genieten van een verzorgd ontbijt in een prachtige groene
omgeving. Vanaf 12 pers kunnen wij een privé ruimte voorzien.
Bij reservatie bent u alvast gegarandeerd van uw tafeltje.
Wij serveren ontbijt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. U kan kiezen uit 3 formules.
Op zondag serveren wij uitsluitend het luxe ontbijtbuffet.

* mini ontbijt
1 Tas warme drank; thee, koffie of chocolade melk
1 croissant, verse confituur
1 pistolet, ham en kaas
Prijs per persoon 9.00 €
* Feel Good ontbijt
Glaasje vers vruchtensap
1 Kannetje warme drank thee, chocolade melk, of koffie
Assortiment broodjes, viennoiserie,
Plankje met kaas, verse vleeswaren, americain en hespensla
Verse confituur, choco, speculoospasta
Prijs per persoon 16.00 €
* Healty ontbijt
Glaasje vers vruchtensap
1 Kannetje warme drank; thee, chocolade melk of koffie
Bordje met vers fruit, SKYR, noten en zaden, bio honing
Assortiment meergranen brood en zuurdesembrood
Plankje met, kaas, geitenkaas, kippenwit, chutney gerookte zalm en avocado
Prijs per persoon 22.00 €

Maak je ontbijt extra luxueus
Glaasje cava 5.00 €
Glaasje champagne 12.00 €
Bordje met vers fruit 4.00 €
Mini pannenkoekjes 4.00 €
Bordje met vers fruit, SKYR, noten en zaden, bio honing 6.00 €
Brioche brood met gerookte zalm, avocado, fijne uisnipper 6.00 €
Brioche brood met geitenkaas en chutney 5.00 €
Gekookt eitje 2.00 €
Omelet met 2 eitjes 4.00 €
Dubbel spiegelei 4.00 €
Extra spek 1.50€

LUXE ONTBIJT OP ZONDAG
Ontvangst vanaf 08.00 h
!Graag reserveren!
Om ten volle te genieten van het buffet kom je best tijdig.
Wij sluiten volledig af om 11.00 h.

Wat kan je verwachten?
Ontvangst verse smoothies, bubbels, assortiment brood, viennoisserie en luxe broodjes.
Fijne vleeswaren, kaasplank, geitenkaas, groentjes, gerookte vissoorten,
Zuivel, yoghurt en verse vruchten, graansoorten.
Op het warme buffet variatie aan eierbereidingen, pannenkoekjes, worstjes, soep…
Aan tafel de keuze aan warme drank; thee, koffie of warme chocolade melk
Prijs per persoon 25.00 €,
Kinderen tot 12 jaar 15.00 €

