GROEPSMENU BRASSERIE HET ANKER
Wanneer u als groep bij ons reserveert kunnen wij u de volgende keuzemenu’s voorleggen.
U hebt de keuze uit 3 menu’s, wij vragen u om 1 enkele menu per groep te kiezen, waarbij u nog
keuze heeft tussen vlees of vis. U kunt hieruit uw keuze maken en ons deze minstens 5 dagen voor
de activiteit kenbaar maken.
De aantallen kunnen gewijzigd worden tot 24 uur op voorhand. Latere wijzigingen zullen aan 100 %
worden aangerekend.
Per groep wordt er één rekening opgemaakt.

Menu Gouden Carolus (€23,00)
Stoverij met Gouden Carolus Classic, witloofslaatje en frietjes
Of
Pladijsrolletjes met seizoensgroenten en kruidensaus
*****
Huisgemaakte rijstpap met “Belgische” saffraan uit Morkhoven

Menu van de Brouwer (€27,00)
Biersoepje op basis van knolselder en Gouden Carolus Ambrio
****
Hoevekip, vergeten groenten en aardappelen, tijmsausje op basis van Gouden Carolus Tripel
Of
Omegabaars met broccolipuree en tomatensaus
****
Huisgemaakte nougat glacé

Menu Cuvée van de Keizer (€33,00)
Vitello met bloemkoolcouscous en crème van pickles
Of
Tortilla van Gouden Carolus Brouwerskaas
*****
Speenvarken met erwtencrème, tomaat en sjalot en rösti
Of
Kabeljauw met Mechels witloof, aardappelpuree en sausje op basis van Maneblusser
****
Witte chocolade-mascarponemousse

Wenst u 1 van onze menu’s in buffetvorm, dan kan dit vanaf 30 personen
Supplement €5,00 /pp

Drankenformule:
Menu vergezeld van bijpassend bier:
Menu Gouden Carolus (2-gangen) €8,00
Menu van de Brouwer (3-gangen) €10,00
Menu Cuvée van de Keizer (3-gangen) €12,00
Water en een koffie/thee na de maaltijd zijn inbegrepen in de drankenformule
Drinkt u liever water of frisdrank, dan serveren we dit ook voor dezelfde prijs.
Drinkt u eveneens graag wijn bij het menu, dan wordt dit afzonderlijk aangerekend

Voor de kinderen (2-gangen = €12,50 / 3-gangen = €15,50 )
Kaaskroketje
Of
Tomatensoep met balletjes
****
Kipfilet met appelmoes, kroketjes
Of
Kindersteak met een fris slaatje, frietjes en mayonaise
Of
Hamburger met komkommer en tomaat, frietjes en ketchup
****
Kinderijsje

Vegetarische alternatieven
(1 voorgerecht en/of hoofdgerecht per groep)
Curry van bloemkool met lavas en seitan
Of
Stoofpotje van seizoensgroentjes en geroosterde tofu
Of
Tagliatelle met gewokte groentjes, quorn, Maneblusser Lente

