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Beste bewoner, familie,

Graag willen we u de mogelijkheid geven om samen met uw
familie en vrienden te genieten van een feestelijke maaltijd.
De seizoensgebonden menu’s werden zorgvuldig
samengesteld door onze chef-kok. Wij voorzien eveneens
bediening aan tafel, zodat u zonder zorgen kan genieten.
Alle vermelde prijzen zijn exl. drank.

Graag willen we u vragen om ten minste 14 dagen op
voorhand te reserveren via onderstaand mailadres:

Ter Luchte: chefkok@terluchte.be
Sint-Jozef: Bruno.debacker@wzcstjozef.be
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Menu 1: €48
van mei t.e.m. september

Aspergeroomsoep, tafelbroodjes, gedroogde Parma
Zalmfilet op vel gebakken met citroensausje
Quiche van prei, knolselder en pastinaak
Duchesse aardappelen met boursin
Dessertbord met vers fruit en minigebakjes
Koffie en versnaperingen

Menu 2: €48
van mei t.e.m. september

Asperges op zijn Vlaams
Filet-pur met bearnaisesaus
Groentenbootje
Kroketten
Dessertbord met vers fruit en minigebakjes
Koffie en versnaperingen
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Menu 3: €48
van oktober t.e.m. april

Garnaalkroket met fris slaatje
Hertenkalffilet met portosaus
Boschampignons en witlof
Gevulde appel
Dessertbord met vers fruit en minigebakjes
Koffie en versnaperingen
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Menu 4: €48
van oktober t.e.m. april

Everzwijnpaté, uienconfituur en wintervruchten
Geroosterd rozijnenbrood
Gebakken zeetong met botersaus
Fris slaatje
Verse frietjes
Dessertbord met vers fruit en minigebakjes
Koffie en versnaperingen
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Jaarmenu's

Jaarmenu 1: €35
van januari t.e.m. december

Paprikaroomsoep met venkel
Vissersbootje: zalm, kabeljauw, scampi en garnalen
Brunoise groenten
Duchesse aardappelen
IJstaart met fruit
Koffie en versnaperingen
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Jaarmenu 2: €35
van januari t.e.m. december

Scampi van de chef met lookbroodjes
Kalkoenfilet met champignonsaus
Appel in de oven gevuld met veenbessen
Aangepaste groenten
Mini kroketten
IJstaart met fruit koffie en versnaperingen
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Kindermenu: €15
tot en met 11 jaar

Tomatensoep met balletjes
Kipfilet of hamburger met groenten naar keuze
Frietjes
Ijsje met vers fruit
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Aperitiefhapjes
€1.75/stuk

Oesters (koud of warm)
Gemarineerde scampi’s
Videetje met vol-au-vent
Garnaalballetjes | kaasballetjes
Garnaalslaatje
Parmarolletje met geitekaas
Soepje van paprika
Gerookte zalm
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Mini belegde broodjes
€1.5/stuk

Gerookte zalm

Gerookte ham

Kabeljauwsalade

Garnaal

Vegetarische salade

Belegen kaas

Brie met pesto

Geitenkaas

Hesp/kaas

De broodjes zijn belegd met aangepaste garnituren
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Gebak
€3/portie of 1 grote taart
Traktaat op de afdeling: €2,5/portie

Biscuit met fruit en slagroom
Aardbeientaart (seizoen)

Eigen keuze:…………………………………………….
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Beste bewoner, familie,
Graag willen we u de mogelijkheid geven om samen met uw familie en vrienden te
genieten van een feestelijke maaltijd, een koffietafel, … kortom een gezellig
samenzijn.
Bij organisatie van een feest/familiebijeenkomst kan u gebruik maken van één van
onze zalen. Voor meer info betreffende de zaal zelf en de beschikbaarheid van de
zaal, kan u terecht bij de medewerkers van het onthaal. Graag willen we u vragen
om ten minste 14 dagen op voorhand te reserveren.
Reservatie is mogelijk via mail (info@terluchte.be) of telefonisch 050/27 75 30
(tijdens de kantooruren).
We bieden u verschillende formules aan.
1 | U wenst koffie en brengt zelf taart, gebak, etc. mee
Deze formule is enkel in de namiddag mogelijk. We kunnen u het gebruik van een
koelkast aanbieden. Eveneens zal er materiaal voor de koffie beschikbaar gesteld
worden.Borden en bestek voor de taart, servetten, enz. dient u zelf te voorzien.
2 | U wenst koffie en u wenst taart of gebak bij ons te bestellen
Deze formule is eveneens enkel in de namiddag mogelijk. Naast materiaal voor de
koffie, zullen ook borden en bestek voor de taart, servetten, enz. ter beschikking
gesteld worden. Meer info kan u terugvinden in onze brochure “Feestelijke menu’s”
en op het reservatiedocument. Deze brochure kan u verkrijgen via het onthaal of
raadplegen via de website.
3 | U wenst te genieten van een warme maaltijd en gebruik te maken van onze
formule: “Feestelijke Menu”
Deze seizoensgebonden menu’s werden zorgvuldig samengesteld door onze chefkok. De brochure “Feestelijke menu’s”, kan u bij het onthaal verkrijgen of
raadplegen via de website. Alle vermelde prijzen zijn excl. drank. Bij bestelling van
een “Feestelijke Menu”, voorzien we eveneens bediening aan tafel, zodat u zonder
zorgen kan genieten.
4 | U wenst te genieten van een warme maaltijd, maar wenst te werken met uw
eigen traiteur of wenst alles zelf te voorzien
In dit geval dient u of uw traiteur zelf voor de nodige materialen te zorgen
(serviesbenodigdheden, glazen, kurkentrekker, flessenopener, tafelnappen,
servetten, …).

In functie van de brandveiligheid kunnen we het gebruik van volgende zaken niet
toelaten: kaarsen, barbecue, fondue, frietketel, gourmetstelsel, enz.

5 | U wenst te genieten van een assortiment belegde broodjes met aangepaste
garnituren.
Er wordt een assortiment voorzien van verschillende broodjes, belegd met
aangepaste garnituren (gerookte zalm, gerookte ham, kabeljauwsalade, garnaal, …)
Het volledige assortiment kan u eveneens terugvinden in onze brochure “Feestelijke
menu’s”. Mocht u een bepaald soort beleg, liever niet hebben, gelieve dit dan bij
reservatie door te geven.
Belangrijke inlichtingen bij reservatie
Uw bestelling is pas geldig nadat u van onze chef-kok een bevestigingsmail hebt
ontvangen.
Graag willen we u vragen om ten minste 14 dagen op voorhand te reserveren via
onderstaand mailadres:
Ter Luchte: chefkok@terluchte.be én eveneens naar info@terluchte.be
Gelieve bij de reservatie steeds melding te maken van allergenen.
Er kan slechts 1 menu per feest gekozen worden, met uitzondering van het
kindermenu. Aan de bewoner die mee eet, rekenen we hetzelfde tarief zoals dat van
de gast, namelijk dat van het feestmenu.
Tijdens de openingsuren van de cafetaria kan u er terecht voor bijkomende
bestellingen van dranken, mits hiervoor ter plaatse te vereffenen. Alle geopende
flessen worden aangerekend.
Wijzigingen van het menu of annuleringen, zijn mogelijk tot minstens 7 dagen voor
het feest, tenzij bij situaties van overmacht bv een ziekenhuisopname van de
bewoner. Bij wijzigingen of annulaties binnen de 7 dagen voor het feest (tenzij bij
overmacht) wordt de bestelde maaltijd aangerekend.
Frank Declerck
Algemeen Directeur

Reservatieformulier Feestelijke menu’s:

1. Algemene gegevens:

Naam en Voornaam bewoner:

Naam en voornaam familielid:

Adres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Gelegenheid:

Datum reservatie:

Datum bevestiging reservatie:

Aantal personen:

Allergieën/intoleranties/vegetarisch + aantal personen:

2. Menukeuze

aantal
Aperitiefhapjes (1.75 €/st.)

Oesters koud
Oesters warm
Gemarineerde scampi's
Videetje met vol-au-vent
Garnaalballetjes
Kaasballetjes
Garnaalslaatje
Parmarolletje met
geitenkaas
Soepje van paprika
Gerookte zalm

Feestmaaltijd

Menu 1
Menu 2
Menu 3
Menu 4
Jaarmenu 1
Jaarmenu 2
Kindermenu: hamburger
Kindermenu: Kipfilet

aantal
Gebak

Biscuit met fruit en
Slagroom: grote taart
Biscuit met fruit en
slagroom: portie
Aardbeientaart
(seizoen): grote taart
Aardbeientaart
(seizoen): portie
Eigen keuze:
grote taart:
Eigen
keuze: portie

Broodjes

Belegde broodjes met
aangepaste garnituren

Dranken (cafetariatarief)

Zie bijgevoegde lijst
Koffie naar believen
(3,5 €/pp)

