DINEREN IN GROEP
DRANK ARRANGEMENTEN
Mini: 1 glaasje Cava, water, koffie – €16 p.p.
Maxi: 1 glaasje Cava, 1 glas huiswijn, water, koffie - €20 p.p.

MOGELIJKE MENUVOORSTELLEN

2-gangen aan €33

2-gangen aan €36

’s middags

’s middags

-------------------------------------

-------------------------------------

Pata negra wangetjes in biersaus
___

Dagsoep
___

Dame blanche

2 Soletjes met kruidenpuree en groenten

BROODJESLUNCH aan €22,5

KOUD BUFFET €25

-------------------------------------

-------------------------------------

Assortiment broodjes (witte, bruine en meergranen
pistolets) met verschillende soorten beleg & salades,
oa. zalm, pain d’ardennes, ham, kaas, brie, etc.

Koud buffet (verzorgd buffet met delicatessen zoals
in huis gerookte zalm, gedroogde serrano ham,
grijze garnalen, rauwkost, groenten, …)

BROODJESLUNCH + SOEP €27,5

KOUD BUFFET + SOEP €30

’s middags

’s middags

------------------------------------Zie hierboven, uitgebreid met verse soep

------------------------------------Zie hierboven, uitgebreid met verse soep

’s middags

’s middags

Wenst u meer informatie over onze groepsarrangementen of wenst u liever zelf uw menu samen te
stellen? Bel of mail ons op 058/51 32 41 en info@hofterduinen.be
Sluitingsdagen: maandag & dinsdag | Groepen groter dan 20 personen bespreekbaar op maandag en dinsdag
Albert I Laan 141, 8670 Oostduinkerke (Koksijde aan Zee) | info@bistronomie-eglantier.be | 058 51 32 41

DINEREN IN GROEP
Tafelen in groep… Dit kan in het restaurant of in ons apart zaaltje.
In het restaurant hebben we een grote ovale tafel
(maximumcapaciteit 11 personen).
Grotere groepen worden geplaatst aan 1 lange tafel, of aan aparte tafeltjes.
Intiem dineren? In ons apart zaaltje kunnen 12 tot 40 personen tafelen.

DRANK ARRANGEMENTEN
Wijnarrangement: aangepaste wijnen – 20 euro p.p.
All-in arrangement: apéro (cava of maison), wijn, water en koffie – 30 euro p.p.

MOGELIJKE MENUVOORSTELLEN
LUNCH aan €25

3-gangen aan €39

enkel ’s middags, niet op zondag en feestdagen

’s middags en ‘s avonds

------------------------------------Stukje dagverse vis (te bespreken)
___

-------------------------------------

Nougat glacé of Dame blanche
___

Carpaccio van rund
___
Pata negra wangetjes of Soletjes
___

Koffie

Dame blanche (2 bollen)

3-gangen aan €49

’s middags en ‘s avonds

3-gangen aan €59

’s middags en ‘s avonds

------------------------------------Trio van garnalen of foie gras met
garnituren
___
Mechelse koekoek of Kabeljauwhaasje
___

------------------------------------Halve kreeft uit de oven of Foie gras
___
Angus ossenhaas met frietjes en een slaatje
of Tarbot
___

Dessert assortiment

Dessert assortiment
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