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Degustatiemenu
(voor gezelschappen tot 8 personen)

Stel zelf uw 3-gangen
degustatiemenu naar keuze samen

39 euro per persoon

Keuze uit 6 luxe voorgerechten

ab
Keuze uit 6 luxe hoofdgerechten

ab
Keuze uit 3 nagerechten

Ook verkrijgbaar: Degustatiemenu “All-in”
59 euro per persoon

1 Aperitief naar keuze (alle dranken mogelijk)

degustatiemenu  naar keuze samengesteld

gepaste wijnen en water tijdens de maaltijd
(bieren of frisdanken zijn ook inbegrepen)

koffie of thee

Proevers menu
(voor gezelschappen van 4 tot 24 personen)

49 euro per persoon

Er wordt een seizoensafhankelijk menu
gemaakt met culinaire creaties in degustatieporties

ab
2 koude gerechten

soepje
2 warme gerechten

dessert

ab
Drankenformule (3 uur) inbegrepen

Cava, huiswijn (wit, rood en rosé), frisdranken,
bieren en warme dranken (geen sterke dranken)

All-in Feestmenu
(voor gezelschappen vanaf 8 personen)

4-gangen keuze menu
4 uur all-in drankenformule à volonté

44 euro per persoon

Keuzemenu

Scampi in Tempura, Zoetzure saus
of Javanais van gerookte Zalm en Bieslook

of Carpaccio van Ossenhaas

ab
Dagsoep

ab
Stoofpotje van Kip op Oosterse wijze

of Zalmfilet “Provençale”
of Varkenshaasje, gevulde Courgette, Mosterdsaus

Kroketjes en Frietjes worden apart geserveerd

ab
Brownie van witte Chocolade

(vegetarisch menu mogelijk na voorafgaande melding)

All-in drankenformule

Gedurende 4 uur na aanvang van uw reservatie
heeft u een onbeperkte keuze uit volgende dranken:

Cava, huiswijn (wit, rood en rosé), frisdranken,
bieren en warme dranken (geen sterke dranken)

Mogelijke uitbreidingen

- Dessertentapas (in plaats van brownie) - 3,5 euro
- Amusebordje (bordje met 2 aperitiefhapjes) - 4 euro 

Uw voordelen

- De keuze van de gerechten wordt de dag zelf gemaakt
- Eén vast budget

- Zeer toegankelijke gerechten voor elk gezelschap

TapasBrunch 
(voor gezelschappen vanaf 8 personen)

4-gangen Tapasbrunch
2,5 uur all-in drankenformule

39 euro per persoon

Belegde Broodjes
(mengeling van zachte en harde broodjes)

Kaas, Ham, Preparé, Tonijnsalade, Krabsalade

ab
Dagsoep

ab
Tapasbrunch:

Canneloni van Gandaham
Rijkelijke Kippensalade
Paté met Uienconfituur

Javanais van gerookte Zalm en Bieslook
Scampi in Tempura, Zoetzure saus

ab
Gebakje

ab
Drankenformule (2,5 uur) inbegrepen

Cava, huiswijn (wit, rood en rosé), frisdranken,
bieren en warme dranken (geen sterke dranken)

Voor gezelschappen tot 25 personen wordt deze brunch 
aan tafel geserveerd.  Voor grotere gezelschappen wordt 

er een buffet voorzien.

Vegetarische en/of glutenvrije brunch mogelijk na 
voorafgaande melding.

Te starten tussen 10u00 en 13u00

VERNIEUWDE

FORMULE!!!

NIEUW

ARRANGEMENT
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de Onthaasting
                                         b r a s s e r i e
                                         r e s t a u r a n t

Laar 14 - 2400 MOL
TEL 014 32 20 15

www.deonthaasting.be - info@deonthaasting.be

Alle dagen open vanaf 09u00
Maandag Sluitingsdag

Een goed begin van de dag...
... Ontbijten in “De Onthaasting”

Ontbijt “De Onthaasting”
12,50 euro per persoon

Broodjesassortiment, Croissant, Chocoladebroodje
Kaas, Ham, gerookte Zalm, gerookte Ham

Paté, Franse Kazen, Smeerkaas
Choco, Confituur, Yoghurt, vers Fruit

Roerei met Spek
Glaasje fruitsap

2 tassen Koffie of Thee
(andere dranken mogelijk mits supplement)

Luxe Ontbijt “De Onthaasting”
16,50 euro per persoon

Broodjesassortiment, Croissant, Chocoladebroodje
Kaas, Ham, gerookte Zalm, gerookte Ham

Paté, Franse Kazen, Smeerkaas
Choco, Confituur, Yoghurt, vers Fruit

Roerei met Spek
Glas Cava “De Onthaasting”

Glaasje fruitsap
2 tassen Koffie of Thee

(andere dranken mogelijk mits supplement)

Lekker Lang Ontbijt
21 euro per persoon

Eitje naar keuze, Spek

Broodjesassortiment, Croissant, Chocoladebroodje
Kaas, Ham, gerookte Zalm, gerookte Ham

Paté, Franse Kazen, Smeerkaas, Preparé, Krabsalade
Choco, Confituur, Yoghurt, vers Fruit

Mini Croque Monsieur, Dagsoep

Glas Cava “De Onthaasting”, Glaasje fruitsap
3 tassen Koffie of Thee

(andere dranken mogelijk mits supplement)

Geachte mevrouw
Geache heer

Op 19 september 2006 opende “De 
Onthaasting” voor het eerst zijn deuren.  Nu, 
9 jaar later ontvangen wij u nog steeds met 
evenveel plezier en staan we nog steeds garant 
voor een kwalitatieve keuken en persoonlijke 
service.

In deze nieuwe brochure lichten wij u graag 
enkele nieuwe formules toe.  Voor elk feest, 
elk tijdstip en elk budget hebben we een 
arrangement samengsteld.  Elk arrangement 
wordt gebracht in een stijlvol kader met de 
nodige attentie en kwalitatieve producten.

Op de eerste verdieping voorzien wij een 
zaaltje voor gezelschappen  tot 30 personen 
(afhankelijk van de opstelling).  Op de 
gelijkvloerse verdieping daarentegen kunnen 
wij plaats bieden aan gezelschappen  tot 80 
personen.

Voor eventuele vragen bij deze arrangementen 
staan wijzelf of één van onze medewerkers u 
graag te woord.

Tot binnenkort!

Dave & Kris


