
Van harte welkom op onze jaarlijkse restaurantdagen op
 * Vrijdagavond 25 november 2022 - 18.30 uur: gastronomisch menu
 * Zaterdagavond 26 november 2022 - 18.30 uur: familiemenu en gastronomisch menu
 * Zondagmiddag 27 november 2022 - 12.30 uur: familiemenu en gastronomisch menu

U kan (per tafel) kiezen tussen een gastronomisch menu of een familiemenu. Bij het familie-
menu kan u ook opteren voor een kindermenu. 
Onze leerlingen en hun chef-leraren verrassen u met heerlijke gerechten.

Take-away
Op zaterdag en zondag kan u via een drive-in take-away gerechten meenemen. Geniet  
thuis in alle rust! Afhalen kan op
 * Zaterdag 26 november 2022 - tussen 17.30 en 18.00 uur
 * Zondag 27 november 2022 - tussen 11.30 en 12.00 uur
U kan het domein oprijden om af te halen.

Reserveren
U kan digitaal reserveren (en betalen) tot en met dinsdag 15 november 2022 via deze  
website: verkoop.colomaplus.be/restaurantdagen of scan deze QR-code:

RESTAURANTDAGEN

25, 26, 27 november 2022

http://verkoop.colomaplus.be/restaurantdagen
http://verkoop.colomaplus.be/restaurantdagen


GASTRONOMISCH MENU

€ 80
(aperitief, wijnen, water, koffie inbegrepen)

FINGER FOOD

CEVICHE VAN ZEEBAARS
Canadese kreeftenconfetti

Postelein
Krokant met kalamata olijven

CAPPUCINO
Kastanjepompoen

Makreel
Bieslook

BOSCHAMPIGNONS
Lomo

Salsa verde
Truffel

WILDE EENDENFILET
Witlof

Knolselder
Rode biet
Veenbes

Hanenkam
Noten

DAME BLANCHE GEPIMPT
Vanille

Chocolade

MOKKA OF THEE

FAMILIEMENU

€ 35 (water, homemade iced tea & limonade en koffie)
€ 45  (aperitief, water, wijn, koffie)

Aperitiefhapjes
------------

Parelcouscous, scampi, chimichurri, fijne groentjes
of

Parelcouscous ‘feta’, peterseliepesto 
-----------

Rollade van Noordzeevis ‘Nantua’
of

Ardeens varkenshaasje ‘Supreme’, winterse groenten
of

Structuren van wortel, koningsoesterzwam 
-------------

Parfait ‘Suzette’
-------------

Mokka of thee met snoepertjes

KINDERMENU  -  €15,00
Tomatensoep met balletjes

Hamburger met frietjes
Ijsverrassing

TAKE-AWAY
Scampi  €12,00

Rollade van Noordzeevis €16,00
Ardeens varkenshaasje ‘Supreme’ €16,00

Kindermenu (Tomatensoep + 
Hamburger/aardappeltjes) €12,00

Gastronomisch restaurant 
Open op maandag-, donderdag- & vrijdagmiddag, en dinsdagavond. 
Reserveren kan via www.colomaplus.be/food-lekker-eten/

Bistro 
Open op donderdagmiddag
Reserveren kan via www.colomaplus.be/food-lekker-eten/

Bakkerij
De winkel is open van 12.00u tot 13.30u en van 14.00u tot 16.30u
Op woensdag gesloten

Kapsalon 
Open op maandagnamiddag, woensdag & vrijdag voor- en namiddag
Reserveren en info via www.colomaplus.be/style-laat-je-verwennen/

Schoonheidssalon
Open op woensdagvoormiddag & donderdag voor- en namiddag
Vanaf januari ook op dinsdag voor- en namiddag & vrijdagnamiddag
Reserveren en info via www.colomaplus.be/style-laat-je-verwennen/
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