OPEN VANAF 10U00
NIEUWJAARSONTBĲT
10u00 - 12u00
Glaasje bubbels
Diverse broodjes, broden, croissants,
chocoladebroodjes, …
Confituur, honing, chocopasta,
smeerkazen, …
Assortiment ontbĳtgranen & muesli's
Diverse soorten charcuterie, kazen & gerookte zalm
Roerei, spiegelei, gekookte eitjes & ontbĳtspek
Yoghurt & verse fruitsalade,
assortiment vruchtensappen
Melk & chocomelk, koffie, thee
& warme chocomelk
Pittige winterse soep
Balletjes in tomatensaus
Mini-hamburgers
Volwassene €24,50
Kids -12 jaar €14,50

NIEUWJAARSMENU
Menu uitsluitend per tafel
Ontvangst met glaasje bubbels en hapjes
~
Vissoepje "Marseillaise" met scampi en Ricard
~
Heilbotmootje, puree van broccoli met
pancetta ham en mousselinesaus
~
Filet van fazant "fine champagne" met
wildgarnituur en kroketjes
~
"Gran Granny" vanille ganache,
witte chocolade, crème brûlée en
Bretoens zanddeegje
€ 65,00 p.p.
KIDSMENU (-12 JAAR)
Ontvangst met kinderaperitief
en verrassingshapje
~
Tomatensoepje
~
Kip met appelmoes en kroketjes
Of
Kindersteak met salade en frieten
~
Kinderijsje
€ 24,50 p.p.

HOTEL
Arrangement
KERSTAVOND

KERSTAVOND &
KERSTMENU

OUDJAAR

OUDJAAR &
OUDJAARSMENU

Overnachting
24 op 25 dec.
Incl. brunch op 25 dec.

Overnachting
24 op 25 dec.
Incl. menu op 24 dec.
Incl. brunch op 25 dec.

Overnachting
31 dec. op 1 jan.
Incl. ontbijt op 1 jan.

Overnachting
31 dec. op 1 jan.
Incl. menu op 31 dec.
Incl. ontbijt op 1 jan.

SWEET ROOM
1 persoon €126,50
2 personen €178,00

SWEET ROOM
1 persoon €191,50
2 personen €308,00

SWEET ROOM
1 persoon €113,50
2 personen €152,00

SWEET ROOM
1 persoon €188,50
2 personen €302,00

TRENDY ROOM
1 persoon €141,50
2 personen €193,00

TRENDY ROOM
1 persoon €206,50
2 personen €323,00

TRENDY ROOM
1 persoon €128,50
2 personen €167,00

TRENDY ROOM
1 persoon €203,50
2 personen €317,00

LUXE ROOM
1 persoon €151,50
2 personen €203,00

LUXE ROOM
1 persoon €216,50
2 personen €333,00

LUXE ROOM
1 persoon €138,50
2 personen €177,00

LUXE ROOM
1 persoon €213,50
2 personen €327,00

feestdagen

INFO & RESERVATIE

HET TUINHOTEL I DORP 7 I 3920 LOMMEL I 011 55 28 10
HOTEL@TUINHOTEL.BE I WWW.TUINHOTEL.BE

CADEAUBON
Ben jij nog opzoek naar het ideale cadeau voor met de feestdagen?
Vraag gerust naar onze cadeaubon.

Webdrukker.be

NIEUW
Jaar

VANAF 12U00
NIEUWJAARSMENU OF À LA CARTE
(reservatie niet verplicht, wel gewenst)

KERST
Avond
OPEN VAN 9U00 TOT 17U00
VANAF 19U00 ENKEL NA RESERVATIE
KERSTMENU
KERSTMENU
Ontvangst met glaasje bubbels en hapjes
~
Gebakken St-Jacobsvrucht met crème van
avocado en gekarameliseerd buikspek
~
Zeetongfilet gevuld met scampi mousse,
beurre blanc en Bourgognewijn
~
Hertenfilet met boschampignons, ardeense
uienconfituur en denaardappeltjes
~
"Jingle Bells" cremeux van petit-beurre
koekjes, chocolademousse, mandarijn en
melkchocolade

KIDSMENU (-12 JAAR)
Ontvangst met kinderaperitief
en verrassingshapje
~
Tomatensoepje
~
Kip met appelmoes en kroketjes
Of
Kindersteak met salade en frieten
~
Kinderijsje
€ 24,50 p.p.

€ 65,00 p.p.

INFO & RESERVATIE
Het Tuincafe I Dorp 7 I 3920 Lommel
011 55 28 10 I brasserie@tuincafe.be I www.tuincafe.be

KERST
Dag
OPEN VANAF 9U00
KERSTBRUNCH
9u00 - 13u00
Glaasje bubbels
Diverse broodjes, broden, croissants,
chocoladebroodjes, …
Confituur, honing, chocopasta, smeerkazen, …
Assortiment ontbĳtgranen & muesli's
Diverse soorten charcuterie, kazen & gerookte zalm
Roerei, spiegelei, gekookte eitjes & ontbĳtspek
Yoghurt & verse fruitsalade,
assortiment vruchtensappen
Melk & chocomelk, koffie, thee
& warme chocomelk
Noors visbuffet met haringsla en biet,
heilbot en makreel
Vissoep op Oostendse wijze
Tomatensalsa met grijze garnaal
Oesters "Franse Creuses" met rode wijn
vinaigrette en zalm Belle-Vue
Balletjes in tomatensaus met aardappelpuree
Kersthoen met ananas en fijne groentjes
Wildragout met kroketjes
Dessertbuffet met vers fruit en Limburgse vlaaien
Volwassene €37
Kids -12 jaar €17,50

,50

VANAF 13U00
KERSTMENU OF À LA CARTE
(reservatie niet verplicht, wel gewenst)
KERSTMENU
Menu uitsluitend per tafel
Ontvangst met glaasje bubbels en hapjes
~
Gebakken St-Jacobsvrucht met crème van
avocado en gekarameliseerd buikspek
~
Zeetongfilet gevuld met scampi mousse,
beurre blanc en Bourgognewijn
~
Hertenfilet met boschampignons, ardeense
uienconfituur en denaardappeltjes
~
"Jingle Bells" cremeux van petit-beurre
koekjes, chocolademousse, mandarijn en
melkchocolade
€ 65,00 p.p.
KIDSMENU (-12 JAAR)
Ontvangst met kinderaperitief
en verrassingshapje
~
Tomatensoepje
~
Kip met appelmoes en kroketjes
Of
Kindersteak met salade en frieten
~
Kinderijsje
€ 24,50 p.p.

KERSTMENU WORDT OOK OP 26/12 GESERVEERD (NA RESERVATIE)

OUDJAARS
Avond
OPEN VAN 9U00 TOT 17U00
VANAF 19U00 ENKEL NA RESERVATIE
OUDJAARSMENU MET DJ
OUDJAARSMENU
Ontvangst met glaasje bubbels en hapjes
~
Vissoepje "Marseillaise" met scampi en Ricard
~
Heilbotmootje, puree van broccoli met
pancetta ham en mousselinesaus
~
Filet van fazant "fine champagne" met
wildgarnituur en kroketjes
~
"Gran Granny" vanille ganache,
witte chocolade, crème brûlée en
Bretoens zanddeegje

KIDSMENU (-12 JAAR)
Ontvangst met kinderaperitief
en verrassingshapje
~
Tomatensoepje
~
Kip met appelmoes en kroketjes
Of
Kindersteak met salade en frieten
~
Kinderijsje
€ 24,50 p.p.

€ 75,00 p.p.

INFO & RESERVATIE
Het Tuincafe I Dorp 7 I 3920 Lommel
011 55 28 10 I brasserie@tuincafe.be I www.tuincafe.be

