* 1 - 20 volwassen

27,50 €

* 21 - 50 volwassen

26,13 €

* 51 - ... Volwassen

24,75 €

24,8 €

Doopfeest

*prijzen volgens het aant. pers.

Aperitief : APERITIEVEN - ALL IN FORMULES
( 1,5 uur continu schenken )
MET KLASSIEKE HAPJES
Schuimwijn - Fruitsap
met aperitiefnootjes en chips
Rauwkost met dipsausje
(wortel,bloemkool,…)
Broodjes
Gegarneerde broodjes met beleg ( 3 stuks gesloten )
Koffiestand
Drank aan tafel
* Forfait drank tijdens de maaltijd
(wijnen, bier, frisdranken, koffie)

( 1,5 uur continu schenken )

Goed om te weten
* Muziekcomputer kan ter beschikking gesteld worden (eigen bediening)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Kinderspelen kunnen geplaatst worden op aanvraag ( glijbaan, … )
* De ober is inbegrepen tot 4 uur na aanvangsuur, daarna is er een suppl. Van 35 euro/uur.
Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of wanneer men een
dansforfait voor achteraf neemt.

Munchenhof
Markt 43
8920 Langemark

Tel. 057 48 83 13
Fax. 057 48 99 16

email: info@munchenhof.be
website: www.munchenhof.be
Jaargang 2017

Doopfeest

* 1 - 20 volwassen

29,50 €

* 21 - 50 volwassen

28,03 €

* 51 - ... Volwassen

26,55 €

26,6 €
*prijzen volgens het aant. pers.

Aperitief : APERITIEVEN - ALL IN FORMULES
( 1,5 uur continu schenken )
MET KLASSIEKE HAPJES
Schuimwijn - Fruitsap
met 6 hapjes
Rauwkost met dipsausje
(wortel,bloemkool,…)
Gerookte forel op mousse van ruccola
Soepje van courgetten met ganda ham
Glaasje van mango mousse & ger. Eend

Drank aan tafel
* Forfait drank tijdens de maaltijd
(wijnen, bier, frisdranken, koffie)

gefrituurd vishapje met tartaar
Mini wafel met zalm
scampi met dipsausje

( 1,5 uur continu schenken )

Goed om te weten
* Muziekcomputer kan ter beschikking gesteld worden (eigen bediening)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Kinderspelen kunnen geplaatst worden op aanvraag ( glijbaan, … )
* De ober is inbegrepen tot 4 uur na aanvangsuur, daarna is er een suppl. Van 35 euro/uur.
Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of wanneer men een
dansforfait voor achteraf neemt.

Munchenhof
Markt 43
8920 Langemark

Tel. 057 48 83 13
Fax. 057 48 99 16

email: info@munchenhof.be
website: www.munchenhof.be
Jaargang 2017

* 1 - 20 volwassen

36,50 €

* 21 - 50 volwassen

34,68 €

* 51 - ... Volwassen

32,85 €

32,9 €

Doopfeest

*prijzen volgens het aant. pers.

Aperitief : APERITIEVEN - ALL IN FORMULES
MET KLASSIEKE HAPJES
Schuimwijn - wijnen - frisdranken
met 4 hapjes

( 1,5 uur continu schenken )

Standjes
* 2 soorten taart
* Pannenkoeken à volonté ( ter plaatse gebakken )
* IJskar met 4 soorten ijs ( met hoorntjes )
Koffiestand
Drank aan tafel
* Forfait drank tijdens de maaltijd
(wijnen, bier, frisdranken, koffie)

( 1,5 uur continu schenken )

Goed om te weten
* Muziekcomputer kan ter beschikking gesteld worden (eigen bediening)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Kinderspelen kunnen geplaatst worden op aanvraag ( glijbaan, … )
* De ober is inbegrepen tot 4 uur na aanvangsuur, daarna is er een suppl. Van 35 euro/uur.
Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of wanneer men een
dansforfait voor achteraf neemt.

Munchenhof
Markt 43
8920 Langemark

Tel. 057 48 83 13
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Doopfeest

* 1 - 20 volwassen

29,75 €

* 21 - 50 volwassen

28,26 €

* 51 - ... Volwassen

26,78 €

26,8 €
*prijzen volgens het aant. pers.

Aperitief : APERITIEVEN - ALL IN FORMULES
( 1,5 uur continu schenken )
MET KLASSIEKE HAPJES
Schuimwijn - Fruitsap
met aperitiefnootjes en chips
Rauwkost met dipsausje
(wortel,bloemkool,…)

Standje
* Frituur stand met 4 soorten mayonaise en puntzakken
* Brochette Kalkoen

Drank aan tafel
( 1,5 uur continu schenken )
* Dansforfait achteraf
(dranken inbegrepen t.e.m. Tuborg)

Goed om te weten
* Muziekcomputer kan ter beschikking gesteld worden (eigen bediening)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Kinderspelen kunnen geplaatst worden op aanvraag ( glijbaan, … )
* De ober is inbegrepen tot 4 uur na aanvangsuur, daarna is er een suppl. Van 35 euro/uur.
Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of wanneer men een
dansforfait voor achteraf neemt.

Munchenhof
Markt 43
8920 Langemark

Tel. 057 48 83 13
Fax. 057 48 99 16
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