
 

Brasserie Klooster- Baron de Gieylaan 25A - 9840 De Pinte - Tel: +32 9 395 96 56 - sophie@brasserieklooster.be 

 

 
 
 

GROEPSMENU’S (VANAF 10 PERSONEN) 
 

Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 
Indien u kiest voor meerdere menu’s vernemen wij graag de gekozen menu’s één week voor 

de reservatie (maximum 2 verschillende menu’s per groep) 
 

Wij vernemen 4 werkdagen vooraf graag het exact aantal personen. 
 

 

OPGELET !!! 
 

Indien er op de dag zelf minder personen aanwezig zijn,  
zullen de dranken voor die personen niet aangerekend worden maar de gerechten wel. 

 

 
 

MENU VADER ABT 
 

Kirr of Cava 
Gin Tonic of Glas Champagne +€ 6 

Kaaskroketten met gefruite peterselie en citroen 
Steak van Holsteiner met saus naar keuze en verse frietjes 

Mousse van donkere chocolade 
Koffie 

 
€ 65 per persoon 

Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 
 

MENU MOEDER-OVERSTE 
 

Kirr of Cava 
Gin Tonic of Glas Champagne +€ 6 

Vitello tonnato 
Scampi diabolique met rijst 

Vanille-ijs met meringue en fruit 

Koffie 
 

€ 65 per persoon 
Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

http://www.patyntje.be/nl/groepen#panel11


 

Brasserie Klooster- Baron de Gieylaan 25A - 9840 De Pinte - Tel: +32 9 395 96 56 - sophie@brasserieklooster.be 

 
 
 

MENU MONSEIGNEUR 
 

Kirr of Cava 
Gin Tonic of Glas Champagne +€ 6 

Toast met gerookte zalm met ajuin en perterselie 
Côte à l’os van Holsteiner met saus naar keuze en verse frietjes 

Dame Blanche 
Koffie 

 
€ 75 per persoon 

Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 
 

MENU SOEUR SOURIRE 
 

Kirr of Cava 
Gin Tonic of Glas Champagne +€ 6 

Garnaalkroketten met gefruite peterselie en citroen  
Rosbief met witloof en kroketjes 

Irish of Dame blanche 
Koffie 

 

€ 75 per persoon 
Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 
 
 
 

Drankenarrangement € 26 
½ fles wijn per persoon 

½ fles water per persoon 
 
 

http://www.patyntje.be/nl/groepen#panel12

