
LEAF
TO 

ROOT

RESTAURANTDAGEN
19, 20 en 21 november 2021

Persoonlijke infomoment voor  
eerstejaars: www.colomaplus.be

Volg ons op
      www.colomaplus.be
      www.facebook.com/COLOMAplusMechelen
      www.instagram.com/colomaplus

LEAF TO ROOT

Een nieuwe trend verovert de culinaire wereld, 
of is hij nooit weggeweest? Leaf to Root, van 
blad tot wortel, alles van een groente wordt 
gebruikt en omgetoverd tot delicatesse. Het is 
een creatieve uitdaging om alles te verwerken 
in heerlijke gerechten, maar het levert 
gezonde smaakbommetjes op. De trend past 
in het duurzamer omgaan met voedsel en 
onze natuur. 

Praktische info

Gastronomisch restaurant
* Open elke dinsdagavond, donderdag- en   
 vrijdagmiddag.
* Reserveer nu je plaatsen via colomaplus.be/
food-lekker-eten/

Bistro
* Open vanaf 18 oktober, op maandag,  
 donderdag en vrijdag.
* Reserveer nu je plaatsen via colomaplus.be/
food-lekker-eten/

Bakkerij
* De winkel is open van 12.05 tot 16.30 uur. Op  
 woensdag gesloten. 

Kapsalon
* Open elke vrijdag en maandag- en  
 woensdagnamiddag.
* Reserveren en info via colomaplus.be/  
 style-laat-je-verwennen/ 

Schoonheidssalon
* Verschillende openingsuren, afhankelijk van  
 maand tot maand.
* Reserveren en info via colomaplus.be/  
 style-laat-je-verwennen/
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GASTRONOMISCH MENU

€ 80
(aperitief, wijnen, water, koffie met versnaperingen  

inbegrepen)

FINGER FOOD BITE
FROM LEAF-TO-ROOT

BOSCHAMPIGNONS
    RISOTTO
    KREEFT
    NDUJA

CAPPUCCINO
    GRIJZE GARNAAL
    CITROENGRAS

ZEETONG
    GEROOKTE PALING
    GROENE KOOL
    CHANPONZU
    HAZELNOOT

PATRIJS
    CRAPAUDINE
    PASTINAAK
    BITTERPEEN
    BRAAM

SNIJLINGEN VAN FRANSE KORST
    CITRUS
    KARAMEL

MOKKA OF THEE

FAMILIEMENU 
€ 40

(water, frisdranken en koffie met versnaperingen )

€ 45
(aperitief met hapje, water, wijn en koffie met  

versnaperingen)

Aperitiefhapjes
-

Scampi Arrabiata en taboulé
of

Salade met hummus en feta (vegetarisch)
-

Schotse zalm met Choron saus
of

Kalfssteak met rode wijnsaus
of

Stamppot van zoete aardappel en quorn 
(vegetarisch)

-
Trio van chocolademousse

-
Mokka of thee met babbelsnoepje

KINDERMENU - € 10

Tomatensoep met zelf gerolde balletjes
-

Kalfshamburger met frietjes
-

IJsverrassing

TAKE-AWAY

Scampi Arrabiata €15
-

Varkenswangetjes “Chasseur” €20
Witloofsalade

Rozemarijn aardappelen 

Wij nodigen u graag uit op onze jaarlijkse  
restaurantdagen op 

* Vrijdagavond 19 november 2021  - 18.30 uur:  
 gastronomisch menu
* Zaterdagavond 20 november 2021 - 18.30 uur:  
 familiemenu en gastronomisch menu
* Zondagmiddag 21 november 2021 – 12.30 uur: 
 familiemenu en gastronomisch menu

U kan (per tafel) kiezen tussen een gastronomisch 
menu (€80 p.p.) of een familiemenu (€45 p.p.). 
Bij het familiemenu kan u ook kiezen voor een 
kindermenu. Onze leerlingen en hun chef-leraren 
verrassen u met heerlijke en duurzame gerechten 
van ‘Leaf to root’. 

U kan helaas niet komen? Wij bieden u graag een 
alternatief aan. Op zaterdag en zondag kan u  via 
een drive-in 2 take-away gerechten meenemen. 
U kan dan thuis in alle rust genieten! Afhalen kan 
tussen 11.30 en 12.00 uur en tussen tussen 17.30 
en 18.30 uur. U kan het domein oprijden om af te 
halen. 

U kan digitaal reserveren (en betalen) tot en met 
woensdag 10 november 2021 via deze website: 
verkoop.colomaplus.be/restaurantdagen of scan 
de QR-code. 
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