Diocesaan Dienstenhuis
Groenhove
Bosdreef 5
8820 Torhout
Virgo Fidelis vzw
BTW BE 0410 927 929
www.groenhove.net

PRIJSLIJST
2020
(BTW inbegrepen)

Inlichtingen en reservaties 050/74 56 00
Via onthaal: 08.00 - 12.00u. / 13.00 - 17.00u.
of per e-mail: groenhove@groenhove.net

Restaurant & cafetaria De Groene Specht
Restaurant: ma. - vr. 11.30 - 13.00u.
Een dagschotel bestaat uit dagverse soep, een hoofdgerecht naar keuze en een dessert naar keuze. Dagelijks
voorzien wij twee verschillende hoofdgerechten met hierbij keuze uit twee verschillende warme groenten en
saladebuffet. Op vrijdag is er keuze uit vis en vlees. Wenst u vegetarisch, gluten-, suiker- of lactosevrij te eten? Dat
kan mits een meerprijs van € 2,00/p.p. Gelieve één dag op voorhand te verwittigen zodat onze keuken er rekening
mee kan houden. U kunt de weekmenu’s terugvinden op onze website www.groenhove.net.
dagschotel
dagschotel -12 jaar
soep

€ 14,00
€ 9,00
€ 2,50

Cafetaria: ma. - vr. 13.30 - 17.00u.
za. gesloten
zo. 13.30 - 17.00u., zomeruur tot 18.00u.

Cafetaria voor groepen
Verenigingen die de cafetaria in groep wensen te bezoeken verwittigen het best op voorhand via 050/74 56 00.
Bij onderstaande suggesties krijgt u telkens de koffiekannen op tafel.
koffie met pannenkoeken (2 st.)
koffie met appeltaart
koffie met éclair
koffie met verwenbordje
koffie met taart van de bakker naar keuze (fruittaart, biscuittaart, kersentaart…)
koffie met schijfje cake
koffie met een boterkoek van de bakker
koffie met een boterkoek en een croissant van de bakker
koffie met een boterkoek, een croissant en een chocoladekoek van de bakker
koffie met een mix van minikoffiekoekjes
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€ 5,50/p.p.
€ 4,50/p.p.
€ 4,50/p.p.
€ 7,00/p.p.
€ 6,00/p.p.
€ 2,50/p.p.
€ 5,50/p.p.
€ 6,50/p.p.
€ 7,50/p.p.
€ 5,00/p.p.

Zaalverhuur
Audiovisuele middelen zoals een projector, geluidsinstallatie, DVD-speler, flipchart, whiteboard… zijn in de prijs
inbegrepen.
capaciteit
15 personen
30 personen
50 personen
80 personen
80+ personen

halve dag
€ 50,00
€ 68,00
€ 90,00
€ 136,00
€ 215,00

volledige dag
€ 87,00
€ 125,00
€ 137,00
€ 215,00
€ 325,00

Polyvalente zaal
basistarief
commercieel tarief

halve dag
€ 395,00
€ 735,00

volledige dag
€ 520,00
€ 995,00

dag + avond
€ 690,00
€ 1360,00

Overnachting
Ontbijt en lakens zijn inbegrepen in de prijs, het badlinnen moet u zelf voorzien. De kamers dienen op de dag van het
vertrek ten laatste om 9.00u. ontruimd te worden. Afwijkingen zijn mogelijk op aanvraag.
eenpersoonskamer
1 nacht
2 nachten
2+ nachten

€ 46,00
€ 72,00
€ 31,00/nacht

tweepersoonskamer
1 nacht
2 nachten
2+ nachten

€ 70,00
€ 120,00
€ 54,00/nacht

Catering
koffie/thee
bruiswater/plat water vergadering
bruiswater/plat water maaltijd
fruitsap
rode/witte wijn
schuimwijn rosé
cava
zoutjes op tafel
soep
½ stokbrood met gewoon beleg
assortiment minibroodjes (6/p.p.) met gewoon beleg
assortiment minibroodjes de luxe (6/p.p.)
assortiment warme en koude basishapjes (bladerdeegje, kipspiesje, miniloempia, scampi in tempura,

€ 1,80/p.p.
€ 3,00/fles
€ 4,00/fles
€ 6,00/fles
€ 14,00/fles
€ 14,00/fles
€ 18,00/fles
€ 1,00/p.p.
€ 2,50/p.p.
€ 3,50/stuk
€ 13,00/p.p.
€ 15,00/p.p.
€ 1,50/hapje

miniquiche, kaasbolletje, stukje gevulde wrap, koud spiesje met tomaat en mozzarella…)

fingerfoodbordjes (olijven, bloemkoolroosjes, snoeptomaatjes, salamiblokjes, Gandaham, wortelstaafjes,

€ 5,00/bordje

dipsausje)

assortiment kaasschotel
dessertbuffet
fruitmand (ongeveer 30 stuks)

€ 20,00/p.p.
€ 16,00/p.p.
€ 20,00/mand
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Ontbijt (ontbijtvergadering, ontbijtbuffet als babyborrel…)
Binnen een tijdspanne van twee uur vullen wij constant aan. Een langere tijdspanne op zaterdag of zondag is
mogelijk op aanvraag. Indien u langer dan drie uur personeel en/of bediening wenst vragen wij € 45,00 per
personeelslid en per begonnen uur extra.
ontbijtformule (verse granola met natuuryoghurt, plattekaas, verse fruitsalade, assortiment van broodjes,
koffiekoeken, stokbrood, ham, kaas, confituur, choco, boter, roerei met verse tuinkruiden, gekookte eitjes,
gebakken spek, gebakken mini-worstjes, American pancakes, koffie, thee, fruitsap (1 glas/p.p.))

ontbijtformule de luxe (hetzelfde als hierboven maar met een breder assortiment van vlees en kaas)

€ 16,00/p.p.
€ 10,00/5-12 jaar
€ 5,00/3-5 jaar
gratis/-3 jaar
€ 18,00/p.p.
€ 10,00/5-12 jaar
€ 5,00/3-5 jaar
gratis/-3 jaar

Broodjesbuffet of warme maaltijd (familiefeest, rouwmaaltijd…)
Mogelijk in de pandzaal of het klein restaurant Beukenhof van ma. t.e.m. vr., steeds met een toeslag van de zaalprijs.
Op zaterdagmiddag enkel vanaf 50 personen. De prijzen van de maaltijden zijn steeds zonder drank (zie ‘Catering’).
Op vraag vullen wij een koelkast met bier en/of frisdrank naar keuze (aan cafetariaprijzen).
aperitief naar keuze en zoutjes op de aperitieftafels (witte Martini, rode Martini, witte porto, rode

€ 5,00/p.p.

porto, witte wijn, rode wijn, schuimwijn, fruitsap)

broodjesmaaltijd in buffetvorm met koffie (verschillende soorten bruine en witte broodjes, zachte en

€ 15,00/p.p.

harde pistolets, sandwiches, ovenkoekjes, rauwkost, verschillende soorten charcuterie en kaas met toebehoren)

broodjesmaaltijd in buffetvorm met soep (hetzelfde als hierboven)
dagschotel (De Groene Specht) in buffetvorm (met repasse)
keuzemenu weekdag (zie onderstaande voorstellen, kleine afwijkingen zijn bespreekbaar)
keuzemenu zaterdag (zie onderstaande voorstellen, kleine afwijkingen zijn bespreekbaar)
koffie met gebak naar keuze

€ 16,50/p.p.
€ 20,00/p.p.
€ 25,00/p.p.
€ 30,00/p.p.
€ 5,50/p.p.

Keuzemenu 1
Soep naar keuze met een broodje
Varkenshaasje met twee verschillende warme groenten en kroketten
Rauwkost op tafel
Koffie met gebak naar keuze
Keuzemenu 2
Soep naar keuze met een broodje
Parelhoen met druivensaus (of dragonsaus) met twee verschillende warme groenten en gratin dauphinois
Rauwkost op tafel
Koffie met gebak (naar keuze)
Keuzemenu 3
Soep naar keuze met een broodje
Kalkoenmedaillon met champignonsaus met twee verschillende warme groenten en aardappelnootjes
Rauwkost op tafel
Koffie met gebak (naar keuze)
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Keuzemenu 4
Soep naar keuze met een broodje
Vis op een bedje van prei met tuinkruidensaus en pommes duchesse
Rauwkost op tafel
Koffie met gebak (naar keuze)

Maaltijden voor groepen die blijven overnachten
middagmaal: dagschotel De Groene Specht (ma. - vr.)
middagmaal (za. - zon.)
koud avondmaal: broodjesbuffet met koffie (bruine en witte zachte en harde pistolets, sandwiches,

€ 14,00/p.p.
€ 16,00/p.p.
€ 15,00/p.p.

ovenkoekjes, rauwkost, verschillende soorten charcuterie en kaas met toebehoren)

koud avondmaal: broodjesbuffet met soep (hetzelfde als hierboven)
koude schotel op bord (vis en vlees)
koud buffet (vis en vlees)
grote koek (suikerwafel, confituurtaartje, donut…)

€ 16,50/p.p.
€ 20,00/p.p.
€ 30,00/p.p.
€ 1,50/p.p.

Vegetarisch, gluten-, suiker- of lactosevrij
Voor groepen waarbij bepaalde mensen vegetarisch, gluten-, suiker- of lactosevrij willen eten kan een aangepast
menu voorzien worden. Bij de inschrijving van de groep dient het aantal personen die hiervoor kiezen opgegeven te
worden. Dit opgegeven aantal wordt gefactureerd met een meerkost van €2,00/p.p. per maaltijd, ook al beslissen
sommigen op het laatste moment om toch een gewone maaltijd te nemen. De aankoop en de bereiding van die
speciale producten is immers al gebeurd. Deze meerkost is er omdat de aankoop van de producten duurder is en de
verwerking ervan naast de gewone bereiding moet gebeuren.
Wat betreft de dagschotels in het restaurant voor dagklanten vragen we één dag op voorhand te verwittigen, zodat
onze keuken er rekening mee kan houden.

We wensen u een aangenaam verblijf en smakelijk eten,
Het Groenhoveteam.
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