* 1 - 20 volwassen

38,7 €

* 21 - 50 volwassen

36,7 €

* 51 - ... Volwassen

34,8 €

34,8 €

Familiefeest

*prijzen volgens het aant. volw.

Aperitief :
Maison/Fruitsap

(1 glas)

Aperitiefhapjes :
Aperitiefnootjes & chips
Soep
Aspergeroomsoep met aspergestukjes
Hoofdgerecht
* Gemarineerd & gevuld ' Varken van de Madonna '
groentenbouket en gratin aardappelen
* Kalkoentournedos met pepersaus, warme groentjes en pommes noisette
* Kalkoennootjes met veenbessensaus, groentenbouquet en gratin aard.
* Noothammetje met honing-mosterdsaus / champ.saus, groentenkrans
en kroketten
Dessert
* Ijstranche met slagroom omringd met aardbeiencoulis
* Koude appeltaart
* Fruittaart
Koffie & versnaperingen
Drank aan tafel
2 consumpties inbegrepen ( wijn, bier, frisdranken )

Goed om te weten
* Bowling / muziekcomputer achteraf eventueel inbegrepen (vooraf te reserveren)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Bij alle hoofdgerechten zijn er aangepaste groenten
& aardappelen, gratin, kroketten, puree, frieten
* U kunt een keuze maken uit de gerechten aangeduid
met een sterretje, slechts 1 keuze per feest
* Muziekcomputer zelf te bedienen
* De ober is tot 1 u na de start van de koffie inbegrepen, daarna is er een suppl.
35 euro per uur per ober. Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of
anneer men een dansforfait voor achteraf neemt.
* Keuze geselecteerde wijn
suppl. Per persoon
( Chablis & St.Emilion )

Munchenhof
Markt 43
8920 Langemark

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

4,00 €

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

* 1 - 20 volwassen

47,3 €

* 21 - 50 volwassen

44,9 €

* 51 - ... Volwassen

42,6 €

42,6 €

Familiefeest

*prijzen volgens het aant. volw.

Aperitief :
Maison/Fruitsap

+ 1 x bijschenken

Aperitiefhapjes :
Aperitiefnootjes & chips
Rauwkost met dipsausje
(wortel,bloemkool,…)
Soep
Tomatenroomsoep met balletjes
Hoofdgerecht
* Suprême van parelhoen met romige dragonsaus ,
met warme groentegarnituur en stro aardappelen
* Varkenshaasje met rozemarijn saus, seizoengroenten en
peterselie aardappelen
* Geflambeerde Mechelse Koekoek met portosaus, spekreepjes & uitjes
als bijkomende garnituur, seizoengroenten en kroketjes
* Opgevulde kalkoenfilet met crème saus, seizoengroentjes
pommes noissettes
Dessert
* Parfait van Elixir met ananas en frambozencoulis
* Dame Blanche met warme chocoladesaus
* Duo van huisgemaakte chocolademousse
Koffie & versnaperingen
Drank aan tafel
2 consumpties inbegrepen ( wijn, bier, frisdranken )

Goed om te weten
* Bowling / muziekcomputer achteraf eventueel inbegrepen (vooraf te reserveren)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Bij alle hoofdgerechten zijn er aangepaste groenten
& aardappelen, gratin, kroketten, puree, frieten
* U kunt een keuze maken uit de gerechten aangeduid
met een sterretje, slechts 1 keuze per feest
* Muziekcomputer zelf te bedienen
* De ober is tot 1 u na de start van de koffie inbegrepen, daarna is er een suppl.
35 euro per uur per ober. Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of
anneer men een dansforfait voor achteraf neemt.
* Keuze geselecteerde wijn
suppl. Per persoon
( Chablis & St.Emilion )

Munchenhof
Markt 43
8920 Langemark

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

4,00 €

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

* 1 - 20 volwassen

57,7 €

* 21 - 50 volwassen

54,8 €

* 51 - ... Volwassen

51,9 €

Familiefeest

51,9 €
*prijzen volgens het aant. volw.

Aperitief :
Aperitief Maison

+ 1 x bijschenken

Aperitiefhapjes :
Soepje van courgetten met ganda ham - gerookte forel op mousse
van ruccola - duo van komkommer & rode ui met zalmmousse
Soep
Wortelroomsoep
Hoofdgerecht
* Varkenshaasje met rozemarijn saus, seizoengroenten en
peterselie aardappelen
* Opgevulde kalkoenfilet met crème saus, seizoengroentjes
pommes noissettes
* Varkenshaasje met sjalotjes, rode wijnsaus,
aangepaste groentegarnituur en pommes duchesse
* Gegrild & versneden in de zaal kipfilet & een papilotte van verse vis ,
met 2 soorten saus, warme of koude groentjes en kroketten / frietjes
( in de zaal gegrild vanaf 25 pers.)
Dessert
* Duo van huisgemaakte chocolademousse
* Dessert bordje (5 mini gebakjes)
* Chocolade moelleux met vanille ijs

Koffie & versnaperingen
Drank aan tafel
* Forfait drank tijdens de maaltijd
(wijnen, bier, frisdranken)
Goed om te weten
* Bowling / muziekcomputer achteraf eventueel inbegrepen (vooraf te reserveren)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Bij alle hoofdgerechten zijn er aangepaste groenten
& aardappelen, gratin, kroketten, puree, frieten
* U kunt een keuze maken uit de gerechten aangeduid
met een sterretje, slechts 1 keuze per feest
* Muziekcomputer zelf te bedienen
* De ober is tot 1 u na de start van de koffie inbegrepen, daarna is er een suppl.
35 euro per uur per ober. Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of
anneer men een dansforfait voor achteraf neemt.
* Keuze geselecteerde wijn
suppl. Per persoon
( Chablis & St.Emilion )

Munchenhof
Markt 43
8920 Langemark

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

4,00 €

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

* 1 - 20 volwassen

63,7 €

* 21 - 50 volwassen

60,5 €

* 51 - ... Volwassen

57,3 €

Familiefeest

57,3 €
*prijzen volgens het aant. volw.

Aperitief :
Maison/Fruitsap
+ 1 x bijschenken
Aperitiefhapjes :
Soepje van courgetten met ganda ham - gerookte forel op mousse
van ruccola - duo van komkommer & rode ui met zalmmousse
Voorgerecht
* Fijn gerijpte parmaham gegarneerd met
meloen en verrijkt met Porto
* Fumaison van gerookte & gemarineerde zalm, gerookte heilbot
met de nodige kleuren van salades, eiwit & eigeel en peterselie
* Gemarineerde rauwe zalm met een licht dille sausje, asperges ( seizoen ),
en een fris slaatje als garnituur met eigen gebakken suikertoast
* Slaatje van gegrilde kip en ananas met aangepaste vinaigretje
Hoofdgerecht
* Geflambeerde Mechelse Koekoek met portosaus, spekreepjes & uitjes
als bijkomende garnituur, seizoengroenten en kroketjes
* Suprême van parelhoen met romige dragonsaus ,
met warme groentegarnituur en stro aardappelen
* Gemarineerd varkenshaasje met aardappelbouquet en port saus
aangepaste groentegarnituur en pommes duchesse
* Gegrild & versneden kipfilet & varkenshaasje in de zaal met saus naar keuze,
warme of koude groentjes en kroketten / frietjes
( in de zaal gegrild vanaf 25 pers.)
Dessert
* Ijstranche met slagroom omringd met aardbeiencoulis
* Opgevulde peer met ijs
* Fruittaart
Koffie & versnaperingen
Drank aan tafel
* Forfait drank tijdens de maaltijd
(wijnen, bier, frisdranken)
Goed om te weten
* Bowling / muziekcomputer achteraf eventueel inbegrepen (vooraf te reserveren)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Bij alle hoofdgerechten zijn er aangepaste groenten
& aardappelen, gratin, kroketten, puree, frieten
* U kunt een keuze maken uit de gerechten aangeduid
met een sterretje, slechts 1 keuze per feest
* Muziekcomputer zelf te bedienen
* De ober is tot 1 u na de start van de koffie inbegrepen, daarna is er een suppl.
35 euro per uur per ober. Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of
anneer men een dansforfait voor achteraf neemt.
* Keuze geselecteerde wijn
suppl. Per persoon
( Chablis & St.Emilion )
Munchenhof
Markt 43
8920 Langemark

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

4,00 €

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

Familiefeest

* 1 - 20 volwassen

65,08 €

* 21 - 50 volwassen

61,8 €

* 51 - ... Volwassen

58,6 €

58,6 €
*prijzen volgens het aant. volw.

Aperitief :
Aperitief Maison

+ 1 x bijschenken

Aperitiefhapjes :
Aperitiefnootjes & chips
Rauwkost met dipsausje
(wortel,bloemkool,…)
Voorgerecht
* Fijn gerijpte parmaham gegarneerd met
meloen en verrijkt met Porto
* Gebakken dorade filet op een bedje van prei-puree
met een witte wijn saus
* Noorse zalm & kabeljauw bedekt met groentesliertjes
met een zachte botersaus & garnalen als garnituur
Hoofdgerecht
* Varkenshaasje met sjalotjes, rode wijnsaus,
aangepaste groentegarnituur en pommes duchesse
* Gegrilde Côte à l'os met saus naar keuze, warme of koude
groentjes en kroketten / frietjes
* Kangoeroefilet met portosaus en seizoensgroenten en gratin
groentjes en kroketten / frietjes
* Gegrild & versneden kipfilet & varkenshaasje in de zaal met saus naar keuze,
warme of koude groentjes en kroketten / frietjes
( in de zaal gegrild vanaf 25 pers.)
Dessert
* Chocolade moelleux met vanille ijs
* Parfait van Elixir met ananas en frambozencoulis
* Dame Blanche met warme chocoladesaus
Koffie & versnaperingen
Drank aan tafel
* Forfait drank tijdens de maaltijd
(wijnen, bier, frisdranken)

Goed om te weten
* Bowling / muziekcomputer achteraf eventueel inbegrepen (vooraf te reserveren)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Bij alle hoofdgerechten zijn er aangepaste groenten
& aardappelen, gratin, kroketten, puree, frieten
* U kunt een keuze maken uit de gerechten aangeduid
met een sterretje, slechts 1 keuze per feest
* Muziekcomputer zelf te bedienen
* De ober is tot 1 u na de start van de koffie inbegrepen, daarna is er een suppl.
35 euro per uur per ober. Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of
anneer men een dansforfait voor achteraf neemt.
*
Keuze geselecteerde wijn
suppl. Per persoon
4,00 €
Munchenhof
Tel. 057 48 83 13
email: info@munchenhof.be
Markt 43
Fax.
057
48
99
16
website:
www.munchenhof.be
( Chablis & St.Emilion )
8920 Langemark

Jaargang 2017

* 1 - 20 volwassen

59,8 €

* 21 - 50 volwassen

56,8 €

* 51 - ... Volwassen

53,8 €

53,8 €

Familiefeest

*prijzen volgens het aant. volw.

APERITIEVEN - ALL IN FORMULES ( 1,5 u doorlopend schenken )
MET KLASSIEKE HAPJES
Cocktail Maison - Fruitsap
met 2 hapjes
Soep
Broccoliroomsoep

Hoofdgerecht
* Suprême van parelhoen met romige dragonsaus ,
met warme groentegarnituur en stro aardappelen
* Kangoeroefilet met portosaus en seizoensgroenten en gratin
groentjes en kroketten / frietjes
* Krokant gebakken eendenborst in honing met een romig sausje,
aangepast groenteassortiment en pommes duchesse
* Gegrild & versneden kipfilet & côte à l'os in de zaal met saus naar keuze,
warme of koude groentjes en kroketten / frietjes
( in de zaal gegrild vanaf 25 pers.)
Dessert
* Fruittaart
* Dame Blanche met warme chocoladesaus
* Dessert bordje (5 mini gebakjes)
* Miserable
Koffie & versnaperingen
Drank aan tafel
* Forfait drank tijdens de maaltijd
(wijnen, bier, frisdranken)

Goed om te weten
* Bowling / muziekcomputer achteraf eventueel inbegrepen (vooraf te reserveren)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Bij alle hoofdgerechten zijn er aangepaste groenten
& aardappelen, gratin, kroketten, puree, frieten
* U kunt een keuze maken uit de gerechten aangeduid
met een sterretje, slechts 1 keuze per feest
* Muziekcomputer zelf te bedienen
* De ober is tot 1 u na de start van de koffie inbegrepen, daarna is er een suppl.
35 euro per uur per ober. Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of
anneer men een dansforfait voor achteraf neemt.
* Keuze geselecteerde wijn
suppl. Per persoon
( Chablis & St.Emilion )

Munchenhof
Markt 43
8920 Langemark

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

4,00 €

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

* 1 - 20 volwassen

74,06 €

* 21 - 50 volwassen

70,4 €

* 51 - ... Volwassen

66,7 €

66,7 €

Familiefeest

*prijzen volgens het aant. volw.

APERITIEVEN - ALL IN FORMULES ( 1,5 u doorlopend schenken )
MET KLASSIEKE HAPJES
Cocktail Maison - Fruitsap
met 4 hapjes
Voorgerecht
* Gemarineerde rauwe zalm met een licht dille sausje, asperges ( seizoen ),
en een fris slaatje als garnituur met eigen gebakken suikertoast
* Tartaar van zalm met aspergepunten
meloen en verrijkt met Porto
* Gebakken grietfilet op een bedje van verse spinazie
met aangepast sausje ( graanmosterdsaus )
* Huisgemaakte garnaalkroket met garnituur
Hoofdgerecht
* Suprême van parelhoen met romige dragonsaus ,
met warme groentegarnituur en stro aardappelen
* Varkenshaasje met sjalotjes, rode wijnsaus,
aangepaste groentegarnituur en pommes duchesse
* Geflambeerde Mechelse Koekoek met portosaus, spekreepjes & uitjes
als bijkomende garnituur, seizoengroenten en kroketjes
* Gegrild & versneden kipfilet & côte à l'os in de zaal met saus naar keuze,
warme of koude groentjes en kroketten / frietjes
( in de zaal gegrild vanaf 25 pers.)
Dessert
* Dessert bordje (5 mini gebakjes)
* Chocolade moelleux met vanille ijs
* Sabayon met vanille ijs
* Tulipe van fruit met een lichte frambozencoulis & bolletje vanille ijs
Koffie & versnaperingen
Drank aan tafel
* Forfait drank tijdens de maaltijd
(wijnen, bier, frisdranken)

Goed om te weten
* Bowling / muziekcomputer achteraf eventueel inbegrepen (vooraf te reserveren)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Bij alle hoofdgerechten zijn er aangepaste groenten
& aardappelen, gratin, kroketten, puree, frieten
* U kunt een keuze maken uit de gerechten aangeduid
met een sterretje, slechts 1 keuze per feest
* Muziekcomputer zelf te bedienen
* De ober is tot 1 u na de start van de koffie inbegrepen, daarna is er een suppl.
35 euro per uur per ober. Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of
anneer men een dansforfait voor achteraf neemt.
* Keuze geselecteerde wijn
suppl. Per persoon
( Chablis & St.Emilion )
Munchenhof
Markt 43
8920 Langemark

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

4,00 €

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

* 1 - 20 volwassen

81,2 €

* 21 - 50 volwassen

77,1 €

* 51 - ... Volwassen

73,0 €

73,0 €

Familiefeest

*prijzen volgens het aant. volw.

APERITIEVEN - ALL IN FORMULES ( 1,5 u doorlopend schenken )
MET KLASSIEKE HAPJES
Cocktail Maison - Fruitsap
met 4 hapjes
Voorgerecht
* Canneloni van ossenhaas met ganzenlever en truffelmayonaise en mosterdsla
* Tomaat garnaal met groene gazpacho en pesto
* Gegrilleerde tarbot met een heerlijke mousseline gegarneerd
* Huisgemaakte garnaalkroket met garnituur
Hoofdgerecht
* Gegrilde Côte à l'os met saus naar keuze, warme of koude
groentjes en kroketten / frietjes
* Gebakken kalfsmedaillon op gesmolten witloof en appel
met een sherry saus & dragon
* Medaillon van Lamsvlees met romig sausje, verse seizoengroenten
en kroketjes
* Gegrild & versneden kipfilet & filet pur in de zaal met saus naar keuze,
warme of koude groentjes en kroketten / frietjes
( in de zaal gegrild vanaf 25 pers.)
Dessert
* Tulipe van fruit met een lichte frambozencoulis & bolletje vanille ijs
* Dame Blanche met warme chocoladesaus
* Parfait van Elixir met ananas en frambozencoulis

Koffie & versnaperingen
Drank aan tafel
* Forfait drank tijdens de maaltijd
(wijnen, bier, frisdranken)
Goed om te weten
* Bowling / muziekcomputer achteraf eventueel inbegrepen (vooraf te reserveren)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Bij alle hoofdgerechten zijn er aangepaste groenten
& aardappelen, gratin, kroketten, puree, frieten
* U kunt een keuze maken uit de gerechten aangeduid
met een sterretje, slechts 1 keuze per feest
* Muziekcomputer zelf te bedienen
* De ober is tot 1 u na de start van de koffie inbegrepen, daarna is er een suppl.
35 euro per uur per ober. Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of
anneer men een dansforfait voor achteraf neemt.
* Keuze geselecteerde wijn
suppl. Per persoon
( Chablis & St.Emilion )
Munchenhof
Markt 43
8920 Langemark

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

4,00 €

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

* 1 - 20 volwassen

92,5 €

* 21 - 50 volwassen

87,8 €

* 51 - ... Volwassen

83,2 €

83,2 €

Familiefeest

*prijzen volgens het aant. volw.

APERITIEVEN - ALL IN FORMULES ( 1,5 u doorlopend schenken )
MET KLASSIEKE HAPJES
Cocktail Maison - Fruitsap
met 4 hapjes
Voorgerecht
* Krokant mandje gevuld met zeevruchten
op een deken van julienne groentjes
* Brochette van scampi (5) met gecarameliseerde witloof
en een fris slaatje
* Scampi in harmonie met lotte, met een romige saus
en tomatenstukjes en ruccola
* Tulband van tong met reuzengarnalen (3) in harmonie met
asperges gedrapeerd van een kreeftensausje
Tussengerecht
Symfonie van 3 heerlijke sorbets
( passie, citroen, framboos,… )
Hoofdgerecht
* Gegrild & versneden kipfilet & filet pur in de zaal met saus naar keuze,
warme of koude groentjes en kroketten / frietjes
( in de zaal gegrild vanaf 25 pers.)
* Kalfsfilet met palet van seizoengroenten, een cognacsausje
en kroketten
* Lamskroontje met portosaus met bijkomende garnituren
peterselie aardappelen in botersaus
* Geroosterde kalfsmedaillon met licht romig sausje,
groentenboeket en gebakken krielaardappelen
Dessert
* Tulipe van fruit met een lichte frambozencoulis & bolletje vanille ijs
* Chocolade moelleux met vanille ijs
* Dessertbord bestaande uit 3 soorten luxe dessertjes
Koffie & versnaperingen
Drank aan tafel
* Forfait drank tijdens de maaltijd
(wijnen, bier, frisdranken)

Goed om te weten
* Bowling / muziekcomputer achteraf eventueel inbegrepen (vooraf te reserveren)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Bij alle hoofdgerechten zijn er aangepaste groenten
& aardappelen, gratin, kroketten, puree, frieten
* U kunt een keuze maken uit de gerechten aangeduid
met een sterretje, slechts 1 keuze per feest
* Muziekcomputer zelf te bedienen
* De ober is tot 1 u na de start van de koffie inbegrepen, daarna is er een suppl.
35 euro per uur per ober. Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of
anneer men een dansforfait voor
Munchenhof
Tel.achteraf
057 48 83 13 neemt.
email: info@munchenhof.be
Markt 43
Fax.
057 48 99 16
website: www.munchenhof.be
* Keuze geselecteerde wijn
suppl. Per persoon
4,00 €
8920 Langemark
Jaargang 2017
( Chablis & St.Emilion )

* 1 - 20 volwassen

71,30 €

* 21 - 50 volwassen

67,7 €

* 51 - ... Volwassen

64,2 €

Familiefeest

64,2 €
*prijzen volgens het aant. volw.

Aperitief :
Maison

+ 1 x bijschenken

Aperitiefhapjes :
Soepje van courgetten met ganda ham - gerookte forel op mousse
van ruccola - duo van komkommer & rode ui met zalmmousse

Walking Dinner
Koude stand
glaasje met parmaham en meloen met porto, glaasje met noedels en scampi,
carpaccio van ossenhaas

Warme stand
Suprème van parelhoen met romige dragonsaus, Varkenshaasje met een licht
pickel- of mosterdsausje, gegrilde Côte à l'os met saus naar keuze
Dessert
Ijskar met 4 soorten ijs ( met hoorntjes )
Koffie & versnaperingen
Drank aan tafel
* Forfait drank tijdens de maaltijd
(wijnen, bier, frisdranken)

Goed om te weten
* Bowling / muziekcomputer achteraf eventueel inbegrepen (vooraf te reserveren)
* Dranken nadien ieder voor zich
* Bij alle hoofdgerechten zijn er aangepaste groenten
& aardappelen, gratin, kroketten, puree, frieten
* U kunt een keuze maken uit de gerechten aangeduid
met een sterretje, slechts 1 keuze per feest
* Muziekcomputer zelf te bedienen
* De ober is tot 1 u na de start van de koffie inbegrepen, daarna is er een suppl.
35 euro per uur per ober. Deze vervalt wanneer men naar de bowling gaat of
anneer men een dansforfait voor achteraf neemt.
* Keuze geselecteerde wijn
suppl. Per persoon
( Chablis & St.Emilion )

Munchenhof
Markt 43
8920 Langemark

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

4,00 €

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

