Brasserie De Volksbond
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Ontbijten in De Volksbond
Ontbijtkoek

€ 1,8

Basis ontbijt

€ 7,2

Brood, Passendale kaas en gekookte ham
Basis plus ontbijt

€ 8,2

Brood, Passendale kaas, gekookte ham, paté en confituur
Klassiek ontbijt

Het ideale ontbijt voor de dag te starten!

€ 13,5

Brood (verschillende soorten brood en of pistolets), vleeswaren, kazen, koffie, thee en fruitsap
Premium ontbijt

Het familiale ontbijt!

€ 16,5

Broodjes (verschillende soorten), ontbijtkoeken, eierbereidingen, vleeswaren, kazen, koffie, thee en
fruitsap
Luxe ontbijt

Het ontbijt om te genieten!

€ 20

Glaasje cava bij aankomst, verschillende soorten brood, ontbijtkoeken, eierbereidingen, vleeswaren,
kazen, confituur, gerookte zalm, garnaaltjes, koffie, thee en fruitsap
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Daguitstappen
(’s ochtends, ’s middags & ’s avonds)

Zonnebeke heeft dankzij zijn rijke geschiedenis voldoende mogelijkheden om jong en oud een
ganse dag te kunnen vermaken. Daarom bieden wij de mogelijkheid om bij ons het ontbijt, de lunch
en het diner te nemen. Wij sommen enkele voorbeelden op.
Daguitstap 1

(niet mogelijk op zondag en feestdagen)

Tussen 9.00 en 10.00 u.

Koffie met bijschenk + koffiekoek

Tussen 12.00 en 13.30 u.

-Soep

€ 30

- kipfilet met frietjes en salade
- koffie
Tussen 18.00 en 20.00 u.

Broodmaaltijd

Daguitstap 2

€ 60

Tussen 8.30 en 9.30 u.

Klassiek ontbijt

Tussen 12.30 en 13.30 u.

Heilbot met groentestoemp en wittewijnsaus

Tussen 18.00 en 20.00 u.

-Cava met versnapering
- stoofvlees en vol-au-vent à volonté
- koffie

De daguitstappen zijn steeds exclusief dranken met uitzondering van de vermelde koffies.
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Hapjes
Koude hapjes
Plankje met Passendale kaas, lange vingers, boerenpaté en brood (± 6 personen)

€ 16

Plankje met Passendale kaas, lange vingers en brood (ongeveer 4 personen)

€ 11

Warme hapjes
Mini croque-monsieurs

€5

Mini kaaskroketjes (10 stuks)

€6

Mini megamix (mix van gefrituurde snacks, 18 stuks)

€9

Verwenhapjes

€ 8,5 per persoon

Plankje deluxe (plankje met Passendale kaas, lange vingers, boerenpaté en brood)
Mini croque-monsieurs
Gerookte zalm
Kipreepjes met tartaarsaus
Mini kaasballetjes
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Brood- en breughelmaaltijden en buffetten
Broodmaaltijd

€ 10

Boerenbrood met gekookte ham, Passendale kaas en salade
(niet mogelijk op vrijdagavond, zaterdagavond of zondag, tenzij in combinatie met een daguitstap)

Broodmaaltijd Deluxe

€ 12,50

Boerenbrood, Pistolets, gekookte ham, gehakt, Passendale kaas, krabsalade, vleessalade en salade
(niet mogelijk op vrijdagavond, zaterdagavond of zondag, tenzij in combinatie met een daguitstap)

Breughelmaaltijd

€ 15,5

Diverse broden en fijne vleeswaren
(niet mogelijk op zondag, feestdagen en speciale dagen in Zonnebeke)

Kaasbuffet

€ 20

Diverse broden en kazen
Koud buffet

€ 24,5

Koud vlees en visbuffet, broodjes, pastasalade, aardappelsalade en diverse groenten
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Voorgerechten
Koude voorgerechten
Paté met z’n garnituren

€ 11

Carpaccio van rund

€ 15

Gerookte zalm met toast

€ 16

Warme voorgerechten
Kabeljauw met wokgroenten en mousselinesaus

€ 16

Heilbot met groentestoemp en witte wijnsaus

€ 16

Soep
Groentesoep (als voorgerecht) met brood (volgens seizoen)

€4

Groentesoep in combinatie met een broodmaaltijd

€4

Tomatensoep

€ 4,5

Champignonsoep

€ 4,5

Preisoep

€ 4,5

Erwtensoep

€ 4,5

Vissoep (met stukjes vis)

€7
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Hoofdgerechten
(Garnituren zijn steeds op voorhand bespreekbaar)

Vleesgerechten
Kipfilet met frietjes en salade

€ 12

Vol-au-vent met frietjes en salade à volonté

€ 17

Vol-au-vent en stoofvlees met frietjes en salade à volonté

€ 17,5

Stoofvlees met frietjes en salade à volonté

€ 18

Ardeens gebraad met seizoensgroenten

€ 18

Kalkoenfilet met seizoensgroenten

€ 18

Kalfsgebraad met seizoensgroenten

€ 19,5

Piepkuiken met seizoensgroenten

€ 20

Ribbetjes à volonté met frietjes en salade
Gekruid

€ 20

Gekruid, pikant en zoet

€ 20,5

Varkenshaasje met een warme groentekrans

€ 21,5

Kalshaasje met seizoensgroenten

€ 21,5

Visgerechten
Gepaneerde visfilets met frietjes en salade

€ 14,5

Gebakken zalm met seizoensgarnituur

€ 22

Kabeljauw met wokgroenten en mousselinesaus

€ 22

Heilbot met groentestoemp en wittewijnsaus

€ 22
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Nagerechten
Nagerechten
Chocolademousse

€ 5,5

Vanille-ijs met slagroom

€6

Dame Blanche

€ 7,5

Pannenkoeken

€ 4,5

Ijstaart

€ 4,5

Appeltaart, bisquitaart, aardbeientaart, …

€ 4,5

Verwenbord (verschillende kleine gebakjes)

€ 8,5

Verwenbord met koffie

€ 10,5
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Menu’s
Menu 1 (niet mogelijk op zaterdagavond, zondagmiddag)

Prijs

Prijs met bier

€ 17,4

€20,4

Groentesoep

(1 gang)

Kipfilet met frietjes, salade en kriekbierensaus
Koffie
Menu 2

€ 21

Groentesoep

€ 24
(1 gang)

Vol-au-vent met frietjes en salade
Koffie
Menu 3

€ 29

Paté met toast

€ 36
(3 gangen)

Rundsstoofvlees met frietjes en salade
Chocolademousse
Menu 4

€ 30

Groentesoep met brood

€ 33
(1 gang)

Vol-au-vent en stoofvlees à volonté met salade en frietjes
Koffie met verschillende kleine gebakjes
Menu 5

€ 26

Planken met streekproducten als voorgerecht
Gekruide ribbetjes met frietjes en salade
Warme appeltaart met vanille-ijs en slagroom
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€ 33,5
(3 gangen)

Menu 6

€ 40

Gerookte zalm met salade en toast

€ 45
(2 gangen)

Kalkoenfilet met seizoensgroenten en kroketjes
Koffie met een warme appeltaart
Menu 7

€ 50

Versnaperingen (4 hapjes)

€ 60
(4 gangen)

Structuren van zalm
Gebakken piepkuiken met warme groenten
Diverse mini gebakjes
Menu 8

€ 50

Planken met streekproducten als hapje

€ 60
(4 gangen)

Heilbot met stoemp en wittewijnsaus
Gebakken kalfshaasje met kroketjes en warme groenten
Chocolade, vanille-ijs & kriekbier coulis

Hierboven vind je enkele menu-voorstellen.
Deze menu’s kunt u nemen in combinatie met een passend biertje per gang.
Per groep vragen wij om éénzelfde menu te kiezen, eventuele wijzigingen zijn mogelijk.
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Dranken
Drank formules
1 drankje inclusief (frisdrank of pils)

€2

1 drankje inclusief (frisdrank, pils of Passchendaele bier)

€ 2,5

1 drankje naar keuze inclusief(wijn, bier, frisdrank)

€4

2 drankjes naar keuze inclusief (wijn, bier, frisdrank)

€8

Vraag gerust naar onze volledige drankenkaart met meer dan 200 verschillende bieren!
Water
75 cl fles plat of bruis

€5

Koffie
Koffie tot 20 personen

€ 2,4

Koffie van 21 – 40 personen

€ 2,2

Koffie vanaf 41 personen - …

€2

Koffie + bijschenk (2 maal bijschenk)

€4

Witte wijn
Belle Epine blanc (Chardonnay en Viognier)

€ 19

Nr 56 (Chenin blanc)

€ 24

Stanley bay (Sauvignon blanc)

€ 26

Grand bateau (Sauvignon blanc en Semillon)

€ 29

Marqui Du Roc – moelleux (Sémillon en Muscadelle)

€ 20
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Rode wijn
Belle Epine rouge

€ 19

Zonnebloem (Pinotage, Pinot noir & Cinsault)

€ 25

Ultra de Guillaume Minervois 2009 (Syrah, Grenache en Carignan)

€ 28

Luigi Bosca (Malbec)

€ 35

Rosé wijn
Belle Epine rosé (Grenache en Syrah)

€ 19

Mousserende wijnen
Cava Jaume Serra (Xarel-lo, Macabeo en Parellada)

€ 25

Champagne Veuve Devaux (Pinot noir en Chardonnay)

€ 39
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Bierdegustaties
Bierdegustaties zijn steeds mogelijk op aanvraag, graag maken wij op maat van de klant een passende
degustatie. Hieronder vindt u alvast enkele onderwerpen van mogelijke degustaties.

Typische Belgische bierstijlen
Bv.: Saison, Vlaams roodbruin, Oude geuze, Tripel, Dubbel, Special Belge
Lokale brouwerijen
Bv.: De Kazematten, Rodenbach, Sas, Dolle Brouwers, Struise Brouwers, …
Trappistenbieren
Bv.: Westvleteren, Westmalle, Orval, Chimay, La Trappe, Achel, Zundert, …
Hoppige bieren
Bv.: Keikoppenbier, xx bitter, Viven master ipa, Super Fresca, …
En nog veel meer…….
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