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Dinerformules  

• Groepsformules worden geserveerd vanaf 15 personen 
• De aantallen en voor/hoofdgerecht keuze verwachten we 5 dagen voor het event. 
• Vanaf 40 personen is er één keuze in hoofdgerecht 
• Bij betaling op factuur wordt een voorschot gevraagd. 

 

 
 

Het “Markt” menu € 35,00 pp 
Belgische kaaskroketten 

Klassiek geserveerd met gefrituurde peterselie, citroen en een crostini met dip van kruidenkaas. 

*** 
Stoofvlees 

bereid met Antwerps De Koninck bier met seizoensgarnituur en dikke frieten 

*** 

Belgische “Callebaut” chocolademousse 

 
 

Het “Brasserie” menu      € 39,50 pp 

Tartaar van Piëmontees rund      
Krokantje van Postel kaas, gepofte sjalot mayonaise, huisgemaakte pickles 
of 

Romige bisque 
Op basis van langoustine en grijze garnalen met mediterrane toast en saffraan aioli  
*** 

Geroosterde Corvina 

Gesauteerde asperges en zeekraal. Geserveerd met een “sauce vierge” en luciferaardfrietjes. 

of 

Salade Rosbief 
Salade van Rucola en tomatensalsa met Simmental rosbief, krokante ui, dressing van geroosterde tomaten en 
balsamico,  
of 

Tatin van cœur de bœuf (vegetarisch) 

Zoete ui, burrata van kaasmeester van Tricht, groene salsa, afgewerkt met rucola en basilicummayonaise. 

*** 

Cheescake 

Met citrus anglaise 
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Het “Appelmans” menu     € 45,00 pp 

 
Runder Carpaccio  
Dun gesneden rundvlees van het Black Angus ras, krokante artisjok,  mosterdkaviaar, 
schilfers van Grana Padano, rucola, gedroogde cherrytomaat  en crispy kamut. 
of 

Salade Appelmans 

Frisse salade met op kersenhout gerookte maiskip, Gandaham, groene appel en yoghurtvinaigrette. 

*** 

Zwartpootkip Suprème  
Met ravioli, gevuld met ricotta en citroen, gesauteerde gele tomaat, basilicum, peterseliecoulis. 
of 

Thai Sashimi Style Salade tonijn  
Kort gebakken ecologisch gevangen tonijn, in soja gemarineerd. Geserveerd met rijstnoedels,  
Thai green beans, tomaat, komkommer, koriander, Thai dressing. 
of 

Tatin van cœur de bœuf  (vegetarisch) 

Zoete ui, burrata van kaasmeester van Tricht, groene salsa, afgewerkt met rucola en basilicummayonaise. 

*** 

Dame blanche 
Heerlijk huisgemaakt vanille-ijs met warme Callebaut chocoladesaus 
en verse slagroom. 
 

Het “Rubens” menu         € 48.50 pp  

Duo van Belgische kaaskroket en een klassieke Oostendse garnaalkroket 

Klassiek geserveerd met gefrituurde peterselie, citroen. 

*** 

Filet pur Holstein rund 250gr. 

Gebakken runderhaas met seizoensalade en dikke frieten en pepersaus.  

*** 

Dame blanche 
Heerlijk huisgemaakt vanille-ijs met warme Callebaut chocoladesaus 
en verse slagroom. 
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Drankenarrangementen 

Basis 1                                                                          € 12.00 pp 

Glas huiswijn Bouchards Aîné & Fils naar keuze: 

Grenache Blanc en Colombard (wit) of Grenache Noir en Syrah (rood) 

of 1 bier van het vat (Cristal / De Koninck) 

of 1 frisdranken naar keuze. 

Chaudfontaine waters plat en bruis op tafel 

Koffie of thee na de maaltijd 

 

Basis 2                                                                         € 15.00 pp 

2 huiswijn Bouchards Aîné & Fils naar keuze: 

Grenache Blanc en Colombard (wit) of Grenache Noir en Syrah (rood) 

of 2 bieren van het vat (Cristal / De Koninck) 

of 2 frisdranken naar keuze. 

Chaudfontaine waters plat en bruis op tafel 

Koffie of thee na de maaltijd 

 

Basis 3                                                                         € 19.50 pp 

½  fles huiswijn huiswijn Bouchards Aîné & Fils naar keuze: 

Grenache Blanc en Colombard (wit) of Grenache Noir en Syrah (rood) 

of 3 bieren van het vat (Christal / De Koninck) 

of 3 frisdranken naar keuze. 

Chaudfontaine waters plat en bruis op tafel 

Koffie of thee na de maaltijd 

 

Apero 1                                                                           € 25.00 pp 

Ontvangst met glas Santa Margheritta Prosecco 

½  fles huiswijn Bouchards Aîné & Fils naar keuze: 

Grenache Blanc en Colombard (wit) of Grenache Noir en Syrah (rood) 

of 3 bieren van het vat (Cristal / De Koninck) 

of 3 frisdranken naar keuze. 

Chaudfontaine waters plat en bruis op tafel 

Koffie of thee na de maaltijd 
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Apero 2                                                                           € 29.00 pp 

Ontvangst met glas Santa Margheritta Prosecco 

¾ Fles huiswijn Bouchards Aîné & Fils naar keuze: 

 

Grenache Blanc en Colombard (wit) of Grenache Noir en Syrah (rood) 

of 4 bieren van het vat (Cristal / De Koninck) 

of 4 frisdranken naar keuze. 

Chaudfontaine waters plat en bruis op tafel 

Koffie of thee na de maaltijd 

 

Cocktail 1                                                                                                                   €  30.00  pp 

Aperitief cocktail naar keuze 

Cosmopolitain, Pink Mojito of Pornstar Martini 

 

½ fles huiswijn Bouchards Aîné & Fils naar keuze: 

Grenache Blanc en Colombard (wit) of Grenache Noir en Syrah (rood) 

of 3 bieren van het vat (Cristal / De Koninck) 

of 3 frisdranken naar keuze. 

Chaudfontaine waters plat en bruis op tafel 

Koffie of thee na de maaltijd 

 

Cocktail 2                                                                                                                   €  33.00  pp 
Aperitief cocktail naar keuze 

Cosmopolitain, Pink Mojito of Pornstar Martini 

 

¾ fles huiswijn Bouchards Aîné & Fils naar keuze: 

Grenache Blanc en Colombard (wit) of  Grenache Noir en Syrah (rood) 

of 4 bieren van het vat (Cristal / De Koninck) 

of 4 frisdranken naar keuze. 

Chaudfontaine waters plat en bruis op tafel 

Koffie of thee na de maaltijd 
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Luxe                                                                                                                          €  39,00 pp 

Aperitief glas Champagne Piper -Heidsieck Essentiel brut 

 

Aangepaste wijnen voor de menuformule (½ fles pp) 

of 3 bieren van het vat (Cristal / De Koninck) 

of 3 frisdranken naar keuze. 

Chaudfontaine waters plat en bruis op tafel 

Koffie /thee na de maaltijd 

of 

Espresso Martini (supplement  €  6,00 ) 

Lekkere after-dinner cocktail als alternatief voor de koffie 

 

 

 

 

 

http://www.brasserieappelmans.be/
http://www.absinthbar.be/

