
BRASSERIE APPELMANS &  ABSINTHBAR 

PAPENSTRAATJE 1 - 2000 ANTWERPEN - TEL. : 03 226 2022 - FAX : 03 234 2722 

WWW.BRASSERIEAPPELMANS.BE - WWW.ABSINTHBAR.BE 

 

 

 

 

 
Groepslunch 

Lunch 12u00 – 15u00 
 

• 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. 
       

Appelmans “Taloêr” Lunch veggie € 18,50 pp 
 
Combinatie lunchbordje met kaaskroket, getoast zuurdesembrood met Straciatella di Burrata (zachte verse 
mozzarella) met tomaat gremoulata en een soepje van de chef. 

 
Appelmans “Taloêr” Lunch vis € 18,50 pp 
 
Combinatie lunchbordje met een kroket van Belgische Noordzeegarnalen, 
getoast zuurdesembrood met schotse gerookte zalm en een soepje van de chef. 

 
Appelmans “Taloêr” Lunch vlees  18.50 pp 

 
Combinatie lunchbordje met een kroket van Duroc varken, getoast zuurdesembrood met 5 uur traag gegaard 
Simmental rosbief, spread van Tierenteyn graanmosterd en een soepje van de chef. 
 

The Fifteen burger                                                                                € 18.50 pp 
Heerlijk gegrilde USA burger met bacon, Old Cheddar, tomaten, kropsla, augurk en 

dressing van granny smith appel. Geserveerd met frieten en mayonaise  

 

 
Appelmans  “ Sandwich” Lunch                                         19.50 pp 
Rosbief briochebroodje 
Sesambrioche belegd met 5 uur traag gegaarde Simmental rosbief,  gekarameliseerde Spaanse ui, 
dressing van geroosterde tomaten en balsamico, Franse rucola, tomatensalsa en 
afgewerkt met gesmolten cheddar. Geserveerd met dunne frieten. 
 

of 
 

BLT bun 
Keizerbroodje met 6 uur op appelhout traag gegaard buikspek, afgewerkt met little gem, 
salsa fresca en picklesmayonaise  
*** 

Callebaut chocolademousse 
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Appelmans “Salade” Lunch € 26.50 pp 

 
Salade Appelmans 
Frisse salade met op kersenhout gerookte maiskipfilet, Gandaham, groene appel en yoghurtvinaigrette 
 

of 
 

Salade van jicama 
Met avocado, dressing van gorgonzola dolce, gebakken falafel, gedroogde kikkererwt. 
 
*** 

Cheescake  
Met citrus anglaise 
 
Appelmans  Lunch € 27.00 pp 
 
1 Belgische kaaskroketje 
geserveerd met gefrituurde peterselie, citroen en en een crostini met dip van kruidenkaas. 
*** 

Gebrande rode mul filet                     
Super lekker en licht visgerecht geserveerd met Libanese tabouleh, rode chimichurri, krokant van 
zwarte en groene olijven, gefruite baslicum en zeste van appelsien.  
 
 

“Antwerpse” Lunch € 33.00 pp 

 

Tomatenroomsoep 
Met balletjes 
 

*** 

Vlaams stoofvlees 

bereidt met De Koninck bier, seizoensgarnituur en geserveerd met dikke frieten 
 

*** 
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 
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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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