
GRO E P E N
F o r m u l e s  + 8 p

Diner: Business menu
Keuze uit 4 Voorgerechten
Keuze uit 4 Hoofdgerechten
Keuze uit 2 Desserts
Menu verandert elke maand, check www.bistrobelge.be/groep
 vanaf de 1e van de maand

 
Voor + Hoofd + Dessert: € 60 /pp

Voor +  Degustatie + Dessert: € 50 /pp
Voor + Hoofd: € 50 /pp

Dranken: € 25 /pp

Lunch
Keuze uit 4 Voorgerechten
Keuze uit 4 Hoofdgerechten
Dame Blanche of Koffie
Menu verandert elke maand, check www.bistrobelge.be/lunch 
vanaf de 1e van de maand

 
 Voor + Hoofd + koffie/ijs: € 40 /pp

Hoofd: € 30 /pp
Dranken: € 15 /pp

 (in degustatie) 

Diner: Fixed Menu
Menu zonder keuze
Prijzen afhankelijk van uiteindelijke gerechten
Menu in samenspraak

 
 3 Gangen: vanaf € 55 /pp
4 Gangen: vanaf € 65 /pp

Dranken: € 25 /pp

Keuzes op voorhand doorgeven

Vaste menu voor iedereen

vanaf 12p keuzes op voorhand doorgeven

Alle keuzes en aantallen dienen ten laatste 48u op voorhand doorgegeven te worden! Het effectieve en aangerekende aantal kan
tot 24 uur op voorhand veranderd worden, de personen die hierna afgezegd worden, worden aan de halve prijs aangerekend. 
Gelieve de individuele keuzes van de personen bij te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor misverstanden ontstaan door het
“vergeten” of “niet weten” van de keuze, alles wat hierdoor bij moet gemaakt worden, wordt volledig aangerekend.
Menu en aperitief geserveerd aan tafel.

Dranken incl. omvat het
volgende: 1 glas prosecco,

huiswijnen, frisdrank, bier, water
en koffie tot 15 min voor sluit

Lunch: 11:30 - 13:00 aankomst, sluit om 15:00  / ma-vrij
Diner: 18:00 - 20:00 aankomst, sluit om 23:00, vr en za om 24:00 
Prijzen Inclusief BTW

Suppl. Aperoplank:  +€ 8 /pp
Suppl. Champagne of Gin & Tonic: +€ 5 /pp
Suppl. Suggestie Wijnen: +€ 10 /pp
Suppl. Premium Wijnen: +€ 20 /pp

Koffie en waters: € 5 /pp
Prosecco / fruitsap: € 8 /pp
Champagne of G&T: € 13 /pp
Fles huiswijn: € 27 /st


