
MOEDERDAG

MOEDERDAG

ONTBIJT

LUNCH

Geniet van ons

Kinderen tot 3 jaar gratis, vanaf 4 jaar t.e.m. 11 jaar €10 
en kinderen tussen 12 en 15 jaar betalen €16

ZO 14/5 - MOEDERDAG

€ 29

€ 39

Ontvangst met glaasje cava of fruitsap 
aan tafel en uitgebreid ONTBIJTBUFFET 

Verschillende broodsoorten uit eigen keuken / roerei / spiegelei / spek / 
worstjes / tomaat / flensjes / verloren brood / zoet beleg / fruitsla / yoghurt
en ontbijtgranen / gerookte zalm met gesnipperde ui / filet de saxe / beenhesp 
/ Italiaanse salami / kaasplankje
Koffie / thee / waters en fruitsappen inbegrepen.
 

Voor de allerkleinsten is er kinderanimatie voorzien,verzorgd door Creakleur. 

Kinderen tot 4 jaar gratis, van 5 tot 12 jaar: €1,90/levensjaar, 
kinderen van 13 jaar tot 16 jaar €25,00.
Dranken tijdens het eten à la carte te verkrijgen per forfait en/of per stuk

Ontvangst met glaasje cava of fruitsap

Buffet van kleine voorgerechten (aantal vrij te kiezen) 
Rundstartaar met avocado & granaatappel / vijg gevuld met gorgonzola, 
honing & walnoten / tartaar van kabeljauw, mosterd & Hollandse garnalen 
/ rolletjes vitello tonnato / carpaccio van ribeye met salsa / zalmrolletje met 
avocadomousse

Buffet van warme gerechten in zelfbediening 
Stoofpotje van vis met curry & preipuree / kip Milanese met spaghetti /   
varkenshaasje met pancetta & mozarella / risotto met venkel & groene 
asperges / lentegroentjes / kroketjes & krieltjes

Buffet van desserten
Crêpes Suzettes / verse fruitsla / aardbeien in chocolade / ijskar met z’n 
sausjes / tiramisu van brioche & speculoos / mousse van aardbei & witte 
chocolade

Reserveer nu uw tafel via 011 68 16 72 
of info@hetveilinghuis.be

VERRAS MOEDER
Op zondag 14 mei organiseert ’t Veiling-
huis een uitgebreid ontbijtbuffet en een 
moederdaglunch. Uiteraard krijgen alle 
aanwezige moeders van ons een kleine 
verrassing!

Voor de allerkleinsten is er 
kinderanimatie voorzien 
verzorgd door CreaKleur 
in samenwerking met

9-11U

13-17U
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