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

PRIJSLIJST
2022
(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.

Cafetaria:

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

Een dagschotel bestaat uit dagverse soep, een hoofdgerecht en een dessert. 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
verse soep, hoofdgerecht en dessert

€ 15,00

DAGSCHOTEL -12 JAAR
verse soep, hoofdgerecht en dessert

€ 9,00

VERSE SOEP

€ 3,00

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. Het volledige aanbod kunt u terugvinden op
onze website www.groenhove.net: ‘Prijslijst Cafetaria De Groene Specht’.
KOFFIE MET 2 PANNENKOEKEN

€ 6,00/p.p.

KOFFIE MET APPELTAART

€ 6,00/p.p.

KOFFIE MET ECLAIR

€ 5,00/p.p.

KOFFIE MET VERWENBORDJE

€ 7,00/p.p.

KOFFIE MET TAART VAN DE BAKKER
keuze uit: fruittaart, biscuittaart…

€ 7,00/p.p.

KOFFIE MET SCHIJFJE CAKE

€ 3,00/p.p.

KOFFIE MET EEN BOTERKOEK VAN DE BAKKER

€ 5,00/p.p.

KOFFIE MET EEN BOTERKOEK EN CROISSANT VAN DE BAKKER

€ 7,50/p.p.

KOFFIE MET EEN BOTERKOEK, CROISSANT EN CHOCOLADEKOEK VAN DE BAKKER

€ 10,00/p.p.

KOFFIE MET EEN MIX VAN MINIKOFFIEKOEKJES (3 stuks/p.p.)

€ 5,50/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
polyvalente zaal

halve dag
€ 55,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 237,00
€ 435,00

volledige dag
€ 95,00
€ 138,00
€ 150,00
€ 237,00
€ 358,00
€ 572,00

CATERING
Wij kunnen ook frisdranken en andere alcoholische dranken voorzien. Raadpleeg hiervoor ‘Prijslijst Cafetaria De
Groene Specht’, terug te vinden op onze website www.groenhove.net.
KOFFIE/THEE

€ 2,50/p.p.

BRUISWATER/PLAT WATER VERGADERING

€ 4,00/fles

BRUISWATER/PLAT WATER MAALTIJD

€ 5,00/fles

FRUITSAP

€ 6,00/fles

RODE/WITTE WIJN

€ 15,00/fles

CAVA

€ 19,00/fles

ZOUTJES OP TAFEL

€ 1,00/p.p.

VERSE SOEP

€ 3,00/p.p.

½ STOKBROOD MET GEWOON BELEG
kaas, hesp, salami, préparé

€ 4,50/p.p.

ASSORTIMENT MINIBROODJES MET GEWOON BELEG
6 stuks/p.p.: kaas, hesp, salami, préparé

€ 15,00/p.p.

ASSORTIMENT MINIBROODJES DE LUXE
6 stuks/p.p.: brie, gerookte zalm, krabsla, kipcurry, Italiaanse ham
FINGERFOODBORDJE

€ 18,00/p.p.

€ 10,00/bordje

ASSORTIMENT KAASSCHOTEL

€ 20,00/p.p.

DESSERTBUFFET

€ 18,00/p.p.

FRUITMAND
ongeveer 30 stuks

€ 20,00/mand

BROODJESBUFFET OF WARME MAALTIJD (rouwmaaltijd)
Mogelijk in de pandzaal of restaurant Beukenhof van ma. t.e.m. vr., steeds met een toeslag van de zaalprijs. Op
zaterdagmiddag enkel vanaf 50 personen. Kleine afwijkingen zijn bespreekbaar. Wijnen, waters en/of andere
dranken aan tafel zijn niet inbegrepen, op vraag vullen wij een koelkast met drank naar keuze.
BROODJESMAALTIJD – KOFFIETAFEL
1 aperitief met zoutjes
tomatenroomsoep (andere soep is bespreekbaar)
krokante en zachte pistolets, niet-gesuikerde sandwiches
kaas, ham, préparé (of andere beleg na overleg)
koffie (met bijschenken)
fruittaart of appeltaart of biscuittaart

€ 35,00/p.p.

KEUZEMENU 1
1 aperitief met zoutjes
romige butternutsoep met garnituur (tijdens seizoen, alternatief: romige tomatensoep)
gepekeld varkenshaasje traag gegaard, bruine jus met rozemarijn
twee soorten seizoensgroenten
rösti-aardappelen
rauwkostsalade
koffie (met bijschenken)
fruittaart of appeltaart of biscuittaart

weekdag € 40,00/p.p.
zaterdag € 45,00/p.p.

KEUZEMENU 2
1 aperitief met zoutjes
aspergesoep met garnituur (tijdens seizoen, alternatief: knolseldersoep met pesto)
op vel gebakken hoevekip, fine champagnesaus
twee soorten seizoensgroenten
aardappelkroketjes
rauwkostsalade
koffie (met bijschenken)
fruittaart of appeltaart of biscuittaart

weekdag € 40,00/p.p.
zaterdag € 45,00/p.p.

KEUZEMENU 3
1 aperitief met zoutjes
consommé van boschampignons met garnituur
gebraiseerde kalfsbil met portosaus
schorseneren of bloemkool in witte saus
krielaardappeltjes in de oven
rauwkostsalade
koffie (met bijschenken)
fruittaart of appeltaart of biscuittaart

weekdag € 40,00/p.p.
zaterdag € 45,00/p.p.

KEUZEMENU 4
1 aperitief met zoutjes
witloofroomsoep met garnituur
heekfilet op Oostendse wijze
aardappelpuree met hoeveboter
rauwkostsalade
koffie (met bijschenken)
fruittaart of appeltaart of biscuittaart

weekdag € 40,00/p.p.
zaterdag € 45,00/p.p.

OVERNACHTING
Tijdens het weekend verwelkomen wij enkel groepen vanaf 50 personen. 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 + ontbijt
1 nacht
2 nachten
2+ nachten

€ 50,00
€ 75,00
€ 35,00/nacht

tweepersoonskamer + ontbijt
1 nacht
2 nachten
2+ nachten

€ 80,00
€ 130,00
€ 60,00/nacht

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 fruitsalade
verse granola met natuuryoghurt, plattekaas
roerei met verse tuinkruiden, gekookte eitjes
gebakken spek, gebakken mini-worstjes
assortiment van broodjes, koffiekoeken en stokbrood
ham, kaas, confituur, choco, boter
American pancakes
koffie, thee, fruitsap (1 glas/p.p.)

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

ONTBIJTFORMULE DE LUXE
Hetzelfde als hierboven maar met een breder assortiment van vlees en kaas.

€ 20,00/p.p.
€ 11,00/5-12 jaar
€ 6,00/3-5 jaar
gratis/-3 jaar

MAALTIJDEN VOOR GROEPEN DIE BLIJVEN OVERNACHTEN
MIDDAGMAAL: DAGSCHOTEL (Restaurant De Groene Specht)
ma. - vr.

€ 15,00/p.p.

MIDDAGMAAL
za. - zo.

€ 16,00/p.p.

KOUD AVONDMAAL: BROODJESBUFFET MET KOFFIE
sandwiches, ovenkoekjes
bruine en witte zachte en harde pistolets
verschillende soorten charcuterie en kaas met toebehoren
rauwkost

€ 16,00/p.p.

KOUD AVONDMAAL: BROODJESBUFFET MET SOEP
hetzelfde als hierboven

€ 16,50/p.p.

KOUDE SCHOTEL OP BORD
vis en vlees

€ 20,00/p.p.

KOUD BUFFET
vis en vlees

€ 30,00/p.p.

GROTE KOEK
suikerwafel, confituurtaartje, donut…

€ 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 kok er rekening mee kan houden.
We wensen u een aangenaam verblijf en smakelijk eten,
het Groenhoveteam.

DAGSCHOTEL
DAGSCHOTEL -12 JAAR

€ 15,00
€ 9,00

Diocesaan Dienstenhuis Groenhove

FRISDRANKEN
Spa bruis / plat
Coca Cola
Coca Cola Zero
Sprite
Fanta
Ice-Tea
Fristi
Cécémel
Looza appelsap / sinaasappelsap
Tönissteiner Orange / Citron / Naranja
/ Vruchtenkorf /Pink Fit
Schweppes Tonic / Agrum
Schweppes Mojito

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,50
€ 2,50
€ 3,00

WARME DRANKEN
koffie
koffie déca
thee (keuze uit assortiment)
espresso
cappuccino
latte macchiato
koffie verkeerd
koffie met advocaatje
warme chocolademelk
warme chocolademelk met slagroom

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,50
€ 2,70
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,00
€ 3,50

KNABBEL
chips zout / paprika

€ 2,00

BIEREN
Jupiler
Jupiler NA
Hoegaarden
Kriek Max
Rodenbach

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20

De Groene Specht
restaurant - cafetaria
Leffe blond / bruin
Duvel
Omer
Brugse Zot / Brugse Zot Sport
Thouroutenaere
Dubbel Westmalle (bruin)
Tripel Westmalle (blond)
St. Bernardus Prior 8
St. Bernardus Abt 12
St. Bernardus Tripel
Rochefort 8°
Tripel Karmeliet

€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00

WIJN / APERITIEF
Martini rood / wit
porto
sherry
Pineau de Charentes
Choix de Rimay rood / wit
Cuvée cruse wit / rood / rosé
cava MVSA
fles cava
sangria (zomerperiode)
schuimwijn rosé

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,50 glas
€ 15,00 fles
€ 5,00 25 cl
€ 6,00 20 cl
€ 19,00 75 cl
€ 6,50
€ 15,00 fles

GEBAK*
Bretoense appeltaart
warme appeltaart met bol vanille-ijs

€ 2,50
€ 4,00

eclair
frangipane
brésilienne
javanais
bavarois
krekeltaart
fruittaart
biscuit fruit / marsepein
merengue
Torino (chocoladetaart)
fôret-noire (Zwarte Woudtaart)
framboos-marsepeingebak
progres
zwaantje
mokkagebak
speculoosgebak
aardbeientaart biscuit (seizoen)
suggestie van de maand
2 pannenkoeken met boter en suiker
2 pannenkoeken met confituur
2 pannenkoeken met bol vanille-ijs
wafel met suiker
wafel met suiker en slagroom
wafel met bol vanille-ijs
verwenkoffie

€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 4,50
€ 3,50
€ 3,50
€ 4,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,00
€ 7,00

*Niet alle soorten gebak zijn dagelijks beschikbaar.

IJS (zomerperiode)
potje vanille / chocolade / aardbei
kinderijsje 1 bol vanille
kinderijsje 1 bol vanille + saus
kinderijsje 2 bollen vanille
kinderijsje 2 bollen vanille + saus
Cornetto
raketijsje
dame blanche
coupe advocaat
coupe brésilienne
fruitcoupe

€ 3,00
€ 1,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50

