Beste camperbezoekers,
Krokus vakantie alle dagen open
Omdat we in deze moeilijke periode inventief moeten blijven, hebben wij de
schapen op stal gezet en gooien wij de weide open voor campers. U kan bij ons
terecht vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur tot en met maandagmiddag 12.00 uur
Jullie kunnen hier gratis overnachten zonder faciliteiten. Wij vinden het leuk dat u een
maaltijd en ontbijt bestelt bij ons in het restaurant. Alles wordt warm geserveerd en tot aan
de camper gebracht, de menukaart vindt u onderaan
Uw camperplaats en maaltijd kan u bestellen via mail info@rostemuis.be met vermelding
van:
-

Datum en uur aankomst vanaf 12 uur/vertrek voor 12 uur
Gsm-nummer
Aantal maaltijden en ontbijt + tijdstippen
Nummerplaat

Dan rest u enkel nog de voetjes onder tafel te plaatsen en te genieten!
Mogelijkheid voor een ontbijtje : €15.00 zaterdag, zondag en maandag
Sandwiches, pistolet, croissant en chocoladekoek
Boter, confituur, eitje en yoghurt
Beleg: kaas, rauwe ham, Italiaanse salami en hazenpastei

Reglement:
* Hou afstand en gebruik uw mondmasker indien nodig ( max 4 pers samen )
* Het toegekende nummer van uw camper goed zichtbaar plaatsen aan het raam,
op dit nummer wordt ook de rekening bij gehouden
* Dit is een stiltegebied, gelieve daar rekening mee te houden
* Afval en glas kan u vooraan de parking op de aangeduide plaats kwijt
* Honden zijn toegelaten aan de leiband, ook buiten ons terrein
* Het is ten strengste verboden uw vuilwater of toilet te lozen

Hou het veilig en gezond
Peter en Ilse

Valentijnsbrunch
Zondag 14/02 vanaf 09 uur

• Tomaat - grijze garnaal
• Verse zalm
• Gerookte paling
• Tonijnsalade
• Mousse van gerookte forel
• Rosbief
• Griekse pasta
• Fijne vleeswaren
• Kaas
• Brood met verse boter

€25.00 pp
Bestellen: info@rostemuis.be met vermelding van naam, telnr, uur afhaal

Valentijnsmenu 2021
Zaterdag 13/02 en zondag 14/02

Hartige hapjes

***

Helder soepje van bosduif

***

Gegrilde zalm, dille, groene asperges

***

Lamskoteletjes, mosterdsaus, warme groentjes, gratin

***

Sint-Valentijn

50.00 € pp
Bestellen: info@rostemuis.be met vermelding van naam, telnr, uur afhaal

VOORGERECHTEN
- Rundscarpaccio €12,00
- Garnaalcocktail €12,00
- Scampi’s in de currysaus (6 stuks) €12,00
- Scampi’s met kruidenboter (6 stuks ) €12,00
- Dagsoep 1l €5,00

HOOFDGERECHTEN
- Scampi’s in de currysaus (9 stuks) €15,00
- Scampi’s met kruidenboter (9 stuks) €15,00
- Kabeljauwhaasje met puree €20,00
- Spaghetti €12,00
- Stoverij met frietjes €14,00
-Vol-au-vent met frietjes €14,00
- Stoofpotje van ree met kroketjes €16,00
- Kalkoengebraad met champignonsaus, warme groenten en kroketjes €18.00
- Hutsepot €15.00
- Paling in ’t groen, provençaal, room, met frietjes €22,00
- Paling op Sentse wijze of van de chef met frietjes €24,00
- Chateaubriand (voor 2 personen) met frietjes en champignonsaus/pepersaus €40,00
- Lamskroontje met mosterdsaus en warme groentjes (kroketjes) €22,00
- Gamba’s met kruidenboter en wilde rijst (specialiteit) €20,00

DESSERTS
- Chocomousse €5,00
- Tiramisu €5,00
- Panna cotta €5,00

EXTRA’S

- Portie koude groenten (2 à 4 personen) €5,00
- Portie warme groentjes (1 pers.) €3,00
- Droge worst groot klein €5,00 kwestie van de traditie in ere te houden
- Fles wit/rood, cava van het huis €15,00

