
EarlyBirdontbijt

Mix and match jou ontbijt op maat

Glaasje cava � 7.00 
Glaasje champagne � 10.00 

Korfje brood (3 porties) � 5.00 
Korfje gemengd brood en viennoiserie � 6.00 

Bordje verse aardbei, Amerikaanse pannenkoek � 6.00 
Bordje met vers fruit, SKYR, granola, bio honing � 6.00 

Brioche brood met gerookte zalm, avocado, jne uisnippers � 8.00 
Gekookt eitje � 3.00 

Omelet met 2 eitjes � 5.00 
Dubbel spiegelei � 5.00 

Portie spek � 4.00 

Ontvangen word je met vers sinaasappelsap en bubbels.

Het assortiment brood, viennoiserie en zoete

luxe broodjes worden uitgestald op je tafel.

Fijne vleeswaren, kaasplankje met chutney,  

gerookte vissoorten, Skyr, fruit, granola vind je op je 

persoonlijk site-table.

Keuze aan warme drank: 

 thee, koffie of warme chocolade melk

Prijs per persoon 25.00 €

Kinderen tot 12 jaar 15.00 €

Graag het aantal kinderen vermelden.

 1 Tas warme drank:

 thee, kofe of chocolade melk

1 croissant, verse contuur

1 pistolet, ham en kaas

 Mini ontbijt

� 10.00  p.p.

Glaasje vers vruchtensap
1 Kannetje warme drank: 

thee, chocolade melk, of kofe
Assortiment broodjes, viennoiserie,

Plankje met kaas en chutneys,
 Meesterlyck ham, americain,

verse contuur

Feel Good ontbijt

� 16.00 p.p.

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

22.00 € p.p.

Op vrijdag en zaterdag vanaf 8.30u ontbijt à la carte

Warme dranken

Maak je keuze uit ons uitgebreid gamma thee en kruidenaftreksels  � 3.10  
Warme chocolademelk  � 3.00  

Espresso “déca”  � 3.00  
Mokka  � 3.00  

Latte macchiatto  � 3.60 
Cappuccino met melkschuim  � 3.60 

Kannetje slow kofe � 5.00
Kannetje thee � 5.00 

Wat kan je verwachten?

 Géén buffet  maar een rijk gevulde tafel.

Alle lekkernijen worden uitgestald op je ontbijttafel

om te genieten met jou gezelschap.

LUXE ONTBIJT OP ZONDAG

Op zondag serveren wij uitsluitend ons luxe ontbijt

Graag reserveren! Ontbijten kan vanaf 08.30u en 

wordt volledig afgesloten om 11.00u

1 glaasje bubbels en/of vers vruchtensap.  

Assortiment brood, viennoiserie en luxe broodjes.

Meesterlyck ham, Serano, américain.  

Kaasplank met chutneys, gerookte zalm en avocado.

Skyr, verse fruitsla, granola.

Keuze uit verschillende eierbereidingen. 

Witte en zwarte pensen, krokant ontbijtspek. 

Zoete verrassing om af te sluiten.

Keuze aan warme dranken:

 thee, kofe of warme chocolade melk.

Prijs per persoon � 28.00, kinderen tot 12 jaar � 15.00


