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THE LOFT-QUIZWin elke week een GRATIS brunch

ZONDAG 21 APRIL 2019
PAASBRUNCH

ANIMATIEmet ClownLudovico
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BEZOEK
VAN DE 

PAASHAASmet chocolade eitjes

VAN 
11U30 

TOT 15U 

 40 EURO 
 per persoon 

 20 EURO 
 voor kinderen van 3 - 12 jaar 

 GRATIS 
 voor kinderen van 0 - 3 jaar 

Industrielaan 1029 | 3730 Hoeselt | Tel. 089/51 99 99
info@loftfeestzalen.be | www.loftfeestzalen.be 



PASEN,
OOK VOOR UW KINDEREN...
Kinderbuffet met partysnacks, frietjes, ...
Verkleedkuil
Kinderanimatie met Clown Ludovico

Voor de kleinsten: 
babyzitjes en verzorgingsruimte aanwezig

Bij de afrekening worden de 
gereserveerde aantallen aangerekend

KOUDE VOORGERECHTEN
>>  Carpaccio van runds op klassieke wijze 
>>  Waaier van anti pasta’s, tomaat mozzarella
>>  Mediterane salades en koude pasta’s
>>  Vitello tonato
>>  Parmaham met meloen
>>  Diverse charcuterie 
>>  Assortiment van gerookte vis
>>  Gemarineerde zalm met dille, venkel en  
 citroendressing
>>  Divers assortiment zeevruchten
>>  Vissalades en terrines
>>  Assortiment koude sauzen en 
 ambachtelijke broodjes

WARM VOORGERECHT
>>  Asperges op Vlaamse wijze

SOEP
>>  Aspergeroomsoep 

LIVE GRILL
>>  Lam op spies met sausje van rozemarijn

HOOFDGERECHTEN VLEES
>>  Limburse hoevekip� let met 
 grotchampignons en spekjes
>>  Kalfsvlees met kruidensaus

LENTE HOEKJE
>>  Lamsgehakt met witloof
>>  Vleesbrood gevuld met eitje
>>  Quiche van asperges en kerstomaten

HOOFDGERECHTEN VIS
>>  Verse dagvis met champagnesaus 
 en � jne groenten
>>  Roodbaars� let met groene tuinkruiden

GARNITUREN
>>  Parijse aardappeltjes met peterselie
>>  Verse groentenmix met asperges
>>  Hartige bloemkool gegratineerd 
 met bechamelsaus
>>  Aardappelgratin en assortiment 
 aardappelbereidingen

VEGETARISCH BUFFET
>>  Lasagna met courgette, aubergine 
 en parmezaan
>>  Tortellini met ricotta
>>  Gnocchi en vergeten groenten
>>  Couscous op Marokkaanse wijze

PASTABUFFET
>>  Tagliatelli met asperge, krokante kip en 
 sausje van bieslook
>>  Romige pasta penne met groene asperges en zalm
>>  Spirelli pasta bolognaise met tomaat, ui , paprika 
 en gandaham
>>  Macaroni 

DESSERTBUFFET 
>>  Zoetigheden en friandises van de Chef
>>  Biscuit met frambozen en paaseitjes
>>  Diverse chocolademousses, patisserie 
 en paasdessertjes

KOFFIEBUFFET
met vers gemalen bonen                

FORFAIT KLASSIEK
gedurende 3,5 uur

kinderen 0-3: gratis
kinderen 3-12: € 7.00

kinderen 0-3: gratis
kinderen 3-12: € 7.00

1 2

€ 10 PP € 14 PP

3
INBEGREPEN DRANKEN:

 
*Apero – Glaasje Cava of fruitsap 

Wijnen: Witte wijn Finca Feroes - Verdejo, Rueda
Rode wijn Protocolo Tempranillo

Bieren: Cristal, Hoegaarden, Kriek en Palm 
 Frisdranken: Cola, Cola Zero, limonade, Chaudfontaine 

Kof� e & thee

FORFAIT ROYAL*
gedurende 3,5 uur

DRANKENPAKKET

U bestelt wat u nodig acht, 
alles aan brasserieprijzen.

KOUDE VOORGERECHTEN
>>  Carpaccio van runds op klassieke wijze 

VEGETARISCH BUFFET

 40 EURO 
 per persoon 

 20 EURO 
 voor kinderen van 3 - 12 jaar 

 GRATIS 
 voor kinderen van 0 - 3 jaar 


