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Beste klanten & vrienden,
Familie Vangeel en het hele den Moor-team heten u hartelijk welkom!

WELKOM

‘ Den Moor ’ Broechem
Sinds 1989 streven we ernaar om van Den Moor een unieke locatie te maken waar men gezellig kan tafelen &
een glaasje drinkt onder vrienden.
Den Moor is voor ons dan ook een plek geworden waar we elke dag onze vrienden zien!
In de zomerzon kan u genieten van ons groot tuinterras aan een prachtige vijver, met zicht op het golfterrein en
het kasteel ‘Bossenstein’. Tijdens de wintermaanden bedienen wij u graag in ons karaktervol restaurant, waar
u zich kan verwarmen aan de houtkachel.
Naast onze vaste menukaart, verwennen wij u maandelijks opnieuw met seizoens-suggesties.
In onze feestzalen kan u dan weer terecht voor al uw feesten en evenementen, gaande van vergaderingen
tot diners en huwelijksfeesten. Vraag ons gerust vrijblijvend informatie. Wij staan u graag bij om voor elke
gelegenheid een feest op maat te creëren!
Samen met jullie, onze klanten, maken we van Den Moor een plek om van te houden!
Smakelijk!
Familie Vangeel & team Den Moor
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FEESTZALEN ‘DEN MOOR’
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DE SCHUUR

De schuur leent zich uitstekend voor het
grote werk. Een huwelijksfeest, diner,
buffet of een gezellige zomers BBQ tot
150 personen. De schuur beschikt over
een privé-terras met zicht op de vijver en
kasteel ‘Bossenstein”.

Ons Zolderzaaltje boven het restaurant biedt plaats
aan een gezelschap tot 50 personen. Ideaal voor een
familiediner of receptie.

• Deze prijslijst vervangt alle vorige
(prijzen vanaf 01/03/2016).
Prijsschommelingen zullen vooraf
meegedeeld worden ngl. de marktsituatie.
• Gebruik zaal te betalen bij reservatie:
De Schuur: € 250 (€ 125 voor uitvaarten).
Zolderzaaltje: € 50 (€ 25 voor uitvaarten).
• Tweede voorschot te betalen 2 weken
vooraf: € 25 /pp
• Saldo te betalen bij afrekening na het
feest.
• Het juiste aantal personen weten wij graag
min. 1 week vooraf.
• Wij aanvaarden cash, bancontact of
overschrijving op nr. BE59 0012 0835 1026.

FEESTZALEN ‘DEN MOOR’

ZOLDERZAALTJE
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WE MAKEN MACHINES, VOOR HET LEVEN.
GEMAAKT MET HART EN ZIEL, OM PLEZIER TE GEVEN.
DAT IS DE HONDA MANIER.

MIIMO,
DE MAAIENDE
ROBOT.

bvba Van De Poel
Oostmalsesteenweg 69
2520 Ranst
T 03 480 14 24
F 03 480 19 38
E vdpoel.bvba@pandora.be
W www.vandepoelbvba.be

TOERISME IN EIGEN STREEK
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Indien u vóór of na een uitstekende maaltijd
bij ‘Den Moor’ de fruitstreek van Broechem,
Emblem of randgemeenten van Ranst al
wandelend of per fiets wil bezoeken, dan
kan u een plaatselijke gids contacteren om
u te begeleiden.
Kasteel Bossenstein in Broechem

Info in ‘Den Moor’ of bij Liliane Janssens op
03/383 25 52 of 0473/58 01 42 of via mail
op liliane.janssens1@telenet.be
Fietsen langs fruitkwekers

Cijnshoeve in Millegem

Zevenbergenbos in Ranst

Zimmertoren in Lier

Sint-Gummaruskerk in Lier

Kasteel Vrieselhof in Oelegem

Kerkje van Millegem

Kasteel Broechemhof

BAKKERIJ ELLY is al jaren bekend om zijn uitmuntende broodsoorten.
Elly’s Blokje is hierbij uiteraard ongeëvenaard. Maar er zijn nog
unieke specialiteiten: zoals Elly’s Bolletje, Elly’s Molenaarsbroodje
of 100% spelt.
Elly’s Rustiek verrast menig broodkenner met zijn malskrokante
structuur en lange houdbaarheid.
Ook op gebied van gebak verwennen wij de echte gourmand.
Denk maar aan onze sublieme botercroissants of éclairs.

BAKKERIJ ELLY

Sint Laureysplein 7 - 2540 Hove - Tel: 03/455.24.70
F. Maesstraat 30 - 2550 Waarloos - Tel: 015/32.19.93
Koning Albertstraat 25 - 2547 Lint - Tel: 03/455.29.89

www.elly.be

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

BARBECUES

bbq ‘classic’
Prijs per persoon 29,00 €
• Kipfilet / brochette van varkensvlees /
steak / BBQ-worstje
• Aardappelsalade, groenten & huisbereide sausjes
• Stokbrood, hoeveboter & kruidenboter

bbq ‘royal’
Prijs per persoon 39,00 €
Apéro

Scampi in look
Japans gemarineerde kippenspiesje
Gegrilde beenham met honingmosterd

Vis

Papillot met kabeljauw, kerstomaatjes,
basilicum & parmezaan

Vlees

Chateaubriand met huisbereide béarnaise
Lamskoteletjes met een vleugje look
Mini kalfsburger
Italiaans gemarineerde kipfilet

Salades Aardappelsalade
Caesar salade met croutons & échte
caesar dressing
Rucola met zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitten & parmezaan
Boontjes salade met appel & een frisse
vinaigrette
Carpaccio van trostomaten
Stokbrood, hoeveboter & kruidenboter
Sauzen Mayonaise, cocktail, tartaar & looksaus
10

*extra uur +4€/ pp voor de ingeschreven personen

DRANKFORMULES

receptie

3 uur*
Prijs per persoon 17,00 €

• Cava / Witte & rode wijn, fruitsap & softdrinks.
(met vers geperst fruitsap + 2,00€ /pp)
(met Champagne ipv. Cava + 8,00€ /pp)

buffetten & diners
6 uur*
Prijs per persoon 25,00 €

• Cava bij het aperitief / Witte & rode wijn, fruitsap &
softdrinks (met vers geperst fruitsap + 2,00€ /pp)
(hele avond Cava en speciale bieren + 5,00€ /pp )
(met Champagne ipv. Cava + 8,00€ /pp)

Vraag onze wijnkaart en we maken u graag een
voorstel op maat.

starter vd chef **
Prijs per persoon 9,50 €
• 3 hapjes vd chef volgens de markt & het seizoen

receptie

3 uur / min. 50 pers.
Prijs per persoon 13,00 €

•
•
•
•
•
•
•
•

Aperitief knabbeltjes op tafel
Scampi in look
Bitterballetjes
Tomaat-Mozzarella spiesje
Gegrilde beenham met honingmosterd
De beste worstenbroodjes
Mini quiche
Kipnuggets van 100% kipfilet

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

RECEPTIE & PARTY

p arty-time

6 uur / min. 50 pers.
Prijs per persoon 18,00 €

•
•
•
•
•
•

Aperitief knabbeltjes op tafel
De beste worstenbroodjes
Wrap kip Tandoori
Mini hamburgers
Pita uit het vuistje
Frietjes met mayonaise & ketchup

**Enkel bij buffetten & diners, geserveerd tijdens aperitief
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FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

BUFFETTEN /

MIN. 20 PERS.

buffet ‘classic’
Prijs per persoon 36,00 €
Vis

Glaasje met grijze garnalen uit Zeebrugge & tomaat concassé
Duo van gepocheerde & gerookte zalm met dille-& cocktailsaus
Vlees
Rundscarpaccio met pijnboompitjes, rucola, olijfolie & Parmezaan
Gegrilde groene asperges met beenham
Parma-ham met meloen
Gevogelte Wrap met kip tandoori
Salades Pastasalade Caprese
Aardappelsalade met verse tuinkruiden
Boontjes salade met appel en een frisse vinaigrette
Tomaten-basilicum salade
Caesar salade met croutons & huisgemaakte Caesar-dressing
Broodjes Broodassortiment & hoeveboter

buffet ‘classic’ warm & koud
Prijs per persoon 41,00 €
Vis
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Glaasje met grijze garnalen uit Zeebrugge & tomaat concassé
Duo van gepocheerde & gerookte zalm met dille-& cocktailsaus
Noordzee tongrolletjes, grijze garnalen, prei & champignons (warm)
Vlees
Rundscarpaccio met pijnboompitjes, rucola, olijfolie & Parmezaan
Gegrilde groene asperges met beenham
Parma-ham met meloen
Gevogelte Waterzooi met kipfilet & heerlijke julienne groentjes (warm)
Involtini van kalkoen, Italiaanse ham, mozzarella & truffel (warm)
Salades Pastasalade Caprese
Aardappelsalade met verse tuinkruiden
Boontjes salade met appel en een frisse vinaigrette
Tomaten-basilicum salade
Caesar salade met croutons & huisgemaakte Caesar-dressing
Broodjes Broodassortiment & hoeveboter

MIN. 20 PERS.

italiaans buffet ‘la dolce vita’
Prijs per persoon 41,00 €
Antipasti Felino, mortadella, parmezaan & olijven
Pesce
Spiesje van scampi’s & courgette
Tagliata van kortgebakken tonijn met tuinkruiden, gemarineerde ramenas & ansjovis
Carne
Vitello Tonato (fijngesneden kalfsvlees met tonijnsaus)
Carpaccio van Italiaans rund met pijnboompitjes, rucola, extra vierge olijfolie & parmezaan
Prosciuto & meloen
Pasta
Cannelloni spinazie & ricotta met gepofte tomaatjes
Spirelli bolognaise
Involtini van kalkoen, Italiaanse ham, mozzarella & truffel met tagliatelle
Insalate Carpaccio van tomaat met mozzarella di buffala, basilicum & oregano
Gegrilde groene asperges &truffelolie
Zuiderse pasta salade
Rucola salade met pijnboompitjes, zongedroogde tomaten & parmezaan
Pane
Broodassortiment met ciabatta & focaccia

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

BUFFETTEN /

dessertenbuffet
Prijs per persoon 13,00 €
•
•
•
•
•
•

Huisgemaakte chocolademousse
Tiramisu van het huis
Dame blanche
Rijstpap met bruine suiker
Aardbeien & slagroom
Frans-Belgische kazen met noten

U wil onze buffetten graag afhalen?
U krijgt van ons 25% korting.
Wij organiseren uw feest ook bij u thuis of
op verplaatsing: vraag onze voorwaarden.
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FEESTEN IN ‘DEN MOOR’
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BUFFETTEN /

MIN. 20 PERS.

buffet ‘den moor’
Prijs per persoon 49,00 €
Apéro
Vis

Bloemkool met truffelolie & grijze Noordzee garnalen
Gegrild baby kreeftje met tuinkruiden & zeekraal salade
Duo van gepocheerde & gerookte zalm met dille-& cocktailsaus
Noordzee tongrolletjes met grijze garnalen, prei & champignons (warm)
Vlees
Rundscarpaccio met pijnboompitjes, rucola, olijfolie & Parmezaan
À la minute gesneden Breydelham met gegrilde groene asperges
Navarin van lams (in het wildseizoen een wildstoofpotje) (warm)
Gevogelte Carpaccio van eendenfilet met foie gras
Involtini van kalkoen, Italiaanse ham, mozzarella & truffel (warm)
Kaas
Belgische & Franse kazen
Salades Carpaccio van tomaat & buffelmozzarella met basilicum
Boontjes salade met appel & een frisse vinaigrette
Caesar salade met croutons & huisgemaakte Caesar-dressing
Aardappel salade met verse tuinkruiden
Broodjes Broodassortiment & hoeveboter

uitvaartkoffietafel
•
•
•
•
•

(50% korting huur van de zaal)
Prijs per persoon 14,50 €

Assortiment fijne charcuterie & huisgemaakte préparé
Nutella & huisgemaakte confituur
Vers gebakken pistolets & sandwiches
Mini koffiekoekjes
Koffie & thee

kempische koffietafel
Prijs per persoon 19,00 €

•
•
•
•
•
•
•

Assortiment fijne charcuterie & charcuteriesalades
Frans-Belgische kazen met notengarnituur
Vers gebakken pistolets broodjes & sandwiches
Rozijnenbrood
Mini koffiekoekjes
Fruittaart
Fruitsap , koffie & thee

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

KOFFIETAFELS

koffietafel ‘den Moor’ breugheltafel
Prijs per persoon 29,00 €

Prijs per persoon 28,00 €
•
•
•
•
•
•
•
•

Aperitief
Tasje soep
Gerookte Noorse zalm
Assortiment fijne charcuterie &
charcuteriesalades
Frans-Belgische kazen met noten
Heerlijk luxe broodjes assortiment
Mini patisserie & koffiekoekje
Fruitsap, koffie & thee

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frikadellenballekes met krieken
Witte & zwarte pensen met appelmoes
Stoofvlees met gebakken patatjes
Ambachtelijke Breydelham
Boerenpaté met uienconfituur
Trappistenkaas
Sla & kerstomaatjes
Broodassortiment & hoeveboter
Vlaaien-buffet
Rijstpap met bruine suiker
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DKNY • MARC JACOBS • DANIEL WELLINGTON • ESPRIT • GUESS • CASIO
HAMILTON • HUGO BOSS • MICHAEL KORS • RODANIA • ORIS • EBEL
FREDERIQUE CONSTANT • HERMES • TOMMY HILFIGER • NAUTICA

J U W E L I E R S

Huidevettersstraat 46, 48 & 52 • Schuttershofstraat 2 • 2000 Antwerpen
Tel: 03 231.98.98 • info@tensen.be • www.tensen.be
Online shopping: www.tensenonline.be
Tax free for export

ARMANI • BAUME & MERCIER • PONTIAC • BREITLING • TISSOT • CARTIER
ORIS • RADO • TAG HEUER • ICE-WATCH • LONGINES • PATEK PHILIPPE
OMEGA • ROLEX • PEQUIGNET • TUDOR • ALPINA • MEISTERSINGER

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

MAAK VAN UW FEEST EEN ÉCHTE PARTY !
Professionele discobar met verlichting
aanwezig in de schuur
HUUR: 125,00 €

Varieté

www.maskara.be

Tel. 0495 505 871
pinobaresi@gmail.com
www.pinobaresi.be
Muzikale live begeleiding
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ives Van Mol

Dj Eddy

Tel. 0476 96 89 80
ives.van.mol@telenet.be

(aanbevolen doch niet verplicht)

0496 53 77 04

Bij de mooiste dag van je leven
horen de mooiste bloemen.

Wij verzorgen deze voor U

naar Uw wensen en budget.

Rico Zoroh band

Tel : 0475 61 62 00 • www.rzb.be

Andere mogelijkheden zijn
bespreekbaar!
Tel. 03/485 76 80 - Fax. 03/475 06 18
Mail. info@denmoor.be

Bloemen- & Plantencenter

VAN NUFFELEN

Van den Nestlaan 159 - 2520 Broechem
Tel. 03/485 68 55
open: maa t.e.m. vrij 8.00 u - 19.00 u / zat. 8.00 u - 18.00 u
zondag 9.00 u - 17.00 u / dinsdag gesloten

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’ - DINERS
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soepen

Min. 10pers / Gerechten worden voor het hele gezelschap geserveerd.
Uitzonderingen natuurlijk in overleg mogelijk.

Groentensoepen & -vélouté
Witloofroomsoep met gerookte spekjes
Erwtensoep met korstjes, spek & rookworst
Pompoensoep met gerookte paling & zure room
Garnalenbisque met een wolkje room & cognac
Noordzee-vissoep met rouille

6,00 €
7,50 €
7,50 €
9,50 €
9,50 €
9,50 €

voorgerechten
Koude voorgerechten
Gerookte Noorse zalm met gesnipperde ui & peterselie
Cocktail van grijze Noordzee garnalen*
Bloemkool met truffel & grijze Noordzee garnalen*
Gegrild kreeftje met tuinkruiden & salade van zeekraal
Salade “Folle” Den Moor … Noorse gerookte zalm, krokante scampi,
Italiaanse ham & praline van foie gras
Asperges op z’n Vlaams met beenham (seizoen)
Ambachtelijke wildpaté’s met uienkonfijt (seizoen)
Foie gras met gebakken appeltjes & rozijnentoast
Vitello tonato
Carpaccio van Belgisch rundsvlees … met rucola, pijnboompitjes,
olijfolie & parmezaan
Gandaham met meloen & Porto
Warme voorgerechten
Mousseline met bieslook & grijze Noordzee garnalen
Scampi’s Den Moor
Tongrolletje met zalm op een bedje van spinazie
Ambachtelijk koninginnenhapje
Buideltje met geitenkaas, peer & Luikse siroop
Huisbereide kaaskroketten met een frisse salade & mosterddressing
Huisbereide garnaalkroketten met salsa van komkommer & tomaat

11,80 €
11,80 €
11,80 €
18,00 €
14,80 €
11,80 €
10,80 €
14,00 €
10,80 €
11,50 €
11,50 €

13,80 €
13,80 €
14,50 €
10,80 €
13,50 €
10,80 €
12,80 €
*(prijs kan variëren naargelang de marktprijs)

Vlees
Chateaubriand met huisbereide béarnaise & warme groentjes
Steak Robespierre met rucola salade & rozemarijn aardappeltjes
Lamskroon met graanmosterdsaus & warme groentjes
Involtini van kalkoen, Italiaanse ham, mozzarella & truffel met tagliatelle
Waterzooi met kipfilet, heerlijke julienne groentjes & kasteelaardappeltjes
‘Streekgerecht’ Konijn met appeltjes, walnoten & honingsaus
Asperges op z’n Vlaams me beenham & peterselie aardappeltjes (seizoen)

19,80 €
19,00 €
21,80 €
15,80 €
15,80 €
15,80 €
18,50 €

Vis
Noordzee tongrolletjes, grijze garnalen, prei & champignons*
Kabeljauwhaasje op een spinaziebedje & hollandaisesaus*
Lotte met prei-aardappeltjes & krokante Italiaanse ham*
Schartongrolletjes met zalm & een bieslooksausje
Gebakken zalmfilet met béarnaise
Papillot van kabeljauw met kerstomaatjes, basilicum & parmezaan*
Zeewolf met zongedroogde tomaatjes & croutons*

21,80 €
18,80 €
21,80 €
19,50 €
18,50 €
18,50 €
19,80 €

Vegetarisch
Zuiderse groentenlasagne
Tomaat met buffelmozarella & basilicum
Pasta met fijne groentjes en milde cocos-curry

12,80 €
14,50 €
12,80 €

desserten
Tiramisu van het huis
6,50 €
Chocolademousse van het huis
6,50 €
IJstaart van ambachtelijk ijs met warme chocolade & rode vruchten coulis 7,80 €
Chocolade moelleux met rood fruit & half geklopte slagroom
8,80 €
Huisbereide tarte tatin met vanille-ijs en calvadosroom
8,80 €
Dessertenbuffet
13,00 €
Frans/Belgische kazen met nootjes en gedroogd fruit
11,80 €
Huwelijkstaarten/ verjaardagstaarten
7,50 €

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’ - DINERS

hoofdgerechten

Min. 10pers / Gerechten worden voor het hele gezelschap geserveerd.
Uitzonderingen natuurlijk in overleg mogelijk.
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*(prijs kan variëren naargelang de marktprijs)

BRUNCHEN IN ‘DEN MOOR’

BRUNCHEN IN DEN MOOR -

De gezelligste zondagmiddag met familie & vrienden!
Ontvangst met cava & amuse
………
Ontbijtbuffet … met live spek & eitjes bakken
………

Soepje
………
Warm & koud buffet … met à la minute gesneden beenham & asperges*
………

Dessert & kaasbuffet

Livemuziek & kinderanimatie & kinderbuffet
… zodat mama’s & papa’s kunnen genieten van de brunch
Prijs per persoon 49,00 € (incl. dranken)
Kinderen 0-4j: gratis / 5-11j: 18€ (vermelden bij reservatie aub) - *Enkel met Paasbrunch
Enkel op reservatie: via ‘Den Moor’

Lente Brunch

Zondag 10 april 2016
Einde paasvakantie!

Paaseitjes rapen voor de kids!

Zomer Brunch Herfst Brunch
Zondag 14 aug. 2016

Zondag 13 nov. 2016

Moederdag vieren, met
livemuziek & Franse Chanson

Live Jachthoornblazers &
wildgerechten

Wild brunch!

Winter Brunch

Lente Brunch

Nieuwjaarsbrunch!

Paasbrunch!

Zondag 8 januari 2017
22

zondag van 11u tot 14u30

Klink op het nieuwe jaar met livemuziek!

Zondag 16 april 2017
Paaseitjes rapen voor de kids!

Het RANSTUILEKE
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Kom een Ranstuileke proeven bij een koffie of thee in Den Moor!

Het RANSTUILEKE is verkrijgbaar bij:
BROOD & BANKET

VERHEYEN

Gasthuisstraat 14 - 2520 Ranst
Tel. 03 475 93 23

FEESTMENU IN ‘DEN MOOR’
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ASPERGE MENU 2016 -

van vr. 9 april t/m zo. 19 juni 2016

Asperge-proevertjes:
Rundscarpaccio met julienne van witte asperge, asperge kroketje & aspergesoepje

………
Asperges met hollandaisesaus, gerookte zalm & gebakken zalm, peterselie aardappeltjes
of
Varkenshaasje Duroc, gegrilde asperges & tuinboontjes, kalfsjus & rozemarijn aardappeltjes
………
Gemarineerde aardbeien, mascarpone & crumble van amarettini
Prijs per persoon 39,00 €

Garage Robert
Vaartstraat 37-39 - 2520 Ranst
T. 03 485 50 61 - F. 03 485 79 84 - E. info@garage-robert.be

www.garage-robert.be

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’
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VERJAARDAGSFEEST DEN MOOR 2016 -

do. 4 augustus 2016

Met liveband & groot mosselfeest
Live ambiance zingen & dansen
………
Aperitief
Walkingdinner voorgerechtjes

Mosselen & frietjes à volonté
IJskarretje

Prijs per persoon 25,00 €
(excl.dranken – enkel aperitief inbegrepen)

Vanaf nu een Mossel- & verse visautomaat in uw buurt

Fish Factory
Antwerpsesteenweg 91 - 2520 Broechem
Tel: 03 248 45 93 - Fax: 03 248 56 24
E-mail: Fishfactorywijnegem@gmail.com

PERMANENTE GALLERIJ IN ‘DEN MOOR’
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A Q U A R E L S C H I L D E R , J O H N VA N D E S T R A N G E R S
In 2002 ging John De
Wilde op pensioen
met ‘zijn’ Strangers,
maar stilzitten is
niet echt aan hem
besteed. Zo begon
hij vol passie en
gedrevenheid aan
een nieuwe carrière als aquarellist.
John maakt prachtige aquarellen, stuk voor
stuk persoonlijke werken, veelal rond zijn
geliefde thema ‘Antwerpen’ of beelden uit
liedjes van ‘De Strangers’ mét een stukje
songtekst en QR-code erbij.

VERKRIJGBAAR BIJ ‘DEN MOOR’

DE STRANGERS COMPLEET
BOEK VAN 400 PAGINA’S, GELIMITEERDE CD-BOX, USB-STICK OF CD 21

De allernieuwste uitgave van onze beste vrienden ‘De Strangers’ verkrijgbaar bij ‘Den Moor’
of op de webshop: www.destrangers.org/shop.
• 400 pagina’s tellend naslagwerk over ‘De Strangers’ van de beginjaren tot nu

29,95 €

• Gelimiteerde CD-box met 21 CD’s, méér dan 440 liekes

99,50 €

• Gelimiteerde USB stick met méér dan 440 liekes

59,50 €

• CD 21 met 18 (nog niet eerder uitgebrachte) liekes

9,50 €
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MOEDERDAG MENU 2016 -

van za. 13 t/m ma. 15 augustus 2016

Trio van grijze Noordzee garnalen:
cocktail - kroketje - soepje
………
Steak Robespierre met rucola salade, parmezaan & rozemarijn aardappeltjes
of
Kort gebakken coquilles met knolselderpuree
………
Tartaar van aardbeien met vanille-ijs & een vleugje verse munt
Prijs per persoon 39,00 €

L AY - O U T M A G A Z I N E S / B R O C H U R E S
ONTWERP LOGO’S/HUISSTIJL
OPMAAK ADVERTENTIES
DRUKWERKBEGELEIDING
BUSINESSCARDS/UITNODIGINGEN
E - B R O C H U R E S / D I G I TA L E I PA D V E R S I E
B A N N E R S / S PA N D O E K E N / B E L E T T E R I N G

FREELANCE GRAFISCH VORMGEVER
PAT R I C K C O R T O I S • p a t r i c k . c o r t o i s @ t e l e n e t . b e
sint-michielsstraat 44 • 2160 wommelgem • 0475 815878

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’
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AFTER SUMMER PARTY 2016
vrijdag 23 september 2016

2e editie

Party DJ & Liveoptreden ‘Pino Baresi’
Dresscode……

is de Dre ss- cod e
Do or de inv oer ing van de ‘Bl ack -Bo x’

‘ALL WHITE’

Prijs per persoon 20,00 €

(inkom + aperitief + middernacht-snack inbegrepen) • Enkel op reservatie: via ‘Den Moor’

FEESTMENU IN ‘DEN MOOR’
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WILDSEIZOEN
CULINAIR WILD DINER 2016 -

zaterdag 12 november 2016

Amuses rond het kampvuur
Wildkroketje / Kruidenbrioche met rillette / Ravioli met pompoen & everzwijnham

‘Jachthoornkorps Fugamus eert het wild’
Gerookte eendenborst en z’n gekonfijte bout, met een herfstsalade van walnoten en sinaasappel
………
Hertenrack met een stoofpotje van boschampignons & witloof, met gekonfijte aardappel
………
Pavlova met rood fruit
Prijs per persoon 78,50 € (All-In)
(Diner, dranken van aperitief t/m koffie, jägermeister, jachthoornblazers en authentieke jachtsfeer)
Dresscode: warme kledij voor het aperitief buiten. • Enkel op reservatie: via ‘Den Moor’

WILDSEIZOEN
Alex Vangeel is al jaar en dag een fervent
jager, zowel in Vlaanderen als in de
Ardeense bossen. Zo kunnen wij elk jaar
weer rekenen op een rechtstreekse aanvoer
van Belgisch wild.
Onze wildsuggesties op de kaart starten
steeds in oktober. Hou ze zeker in de gaten
en kom genieten van een heerlijk stukje
wild aan ons gezellig haardvuur.
Mis ons culinair wild-diner niet. Jaarlijks
in oktober of november.

FEESTMENU IN ‘DEN MOOR’
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KERSTMENU 2016 -

zo. 25 & ma. 26 december 2016

Voorgerecht
Noordzee tongrolletje, gevuld met zalmmousse & mousselinesaus
of
Combinatie van gebakken foie gras, terrine van foie gras & ijskoud erwtensoepje met foie gras
Hoofdgerecht
Zeebaarsfilet met boschampignons, garnaalsaus & getruffeerde aardappelpurée
of
Hertenkalffilet met savooi & wintergroentjes & gekonfijte aardappel
Dessert
Rood fruit met mascarpone, gebrande meringue & amarettini
of
Drie ambachtelijke boerderij kazen
Prijs per persoon 39,00 €

Laswerken Wannes
Vaartstraat 199 - 2520 Ranst - Tel: 0472/34.21.51
Mail: laswerkenwannes@hotmail.com

FEESTMENU IN ‘DEN MOOR’
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O U D E J A A R S AV O N D 2 0 1 6 -

z a t . 3 1 d e c . 2016 - 19u.

Aperitief & hapjes
…………
St.Jacobsvruchten, gebakken foie gras, espuma van charlotte aardappeltjes & truffel
…………
Wilde eendenfilet, zilveruitjes & boschampignons
…………
Kaas & dessertenbuffet
………………………………
Champagne om 2017 in te luiden
…………
Nachtbuffet : Erwtensoep met rookworst & croutons / kaas buffet
Alle dranken inbegrepen (excl. sterke dranken)
Dansen met DJ

All-in € 99,00/pp (€ 25,00 voorschot bij reservatie)
Ontvangst 19u (stipt graag)
Reservatie: 03/485.76.80 – Den Moor

Bed and Breakfast

***

Uitgebreid ontbijt - Parking - Wijngaard
Petanque - Fietsstalling

Op 3km van Afspanning “Den Moor”
Van den Nestlaan 179 - 2520 Ranst-Broechem
Tel. 03/ 475 11 12 - Mail. joke.oomes@pandora.be
Gsm 0473/58 12 19 - 0495/25 45 51

www.domeinstekebees.be

Profeetstraat 87
2520 Ranst
Tel: +32 (0) 3 485 54 95
GSM: +32 (0) 475 94 82 21

www.kriekepit.be

Gasten hebben het rijk alleen in de voormalige schuur waar de unieke kamers zijn gehuisvest.
Alle 3 de kamers hebben hun eigen stijl, afmeting en inrichting.
Faciliteiten als een privé-badkamer met toilet, flatscreen TV en internet zijn standaard voorzien.

Schawijkplasweg 14 - 2520 Ranst
0477/81.34.83 - info@blauweschaap.be
www.blauweschaap.be

Drie generaties lang is Verhaert & Co dé specialist in
glastegels. Bij ons kan je terecht voor de productie,
levering en plaatsing van glasmuren op maat. Op elke
plaatsing bieden wij 10 jaar garantie. De kwaliteit en
service van Verhaert & Co is uniek in België. Hierdoor
is het niet alleen voor de professional maar ook
voor de particulier een garantie op deugdelijkheid.

Ter Stratenweg 35
2520 Oelegem
T. +32 3 475 93 48
F. +32 3 475 93 50
E. info@verhaert.be
W. www.verhaert.be

open van maandag tot vrijdag
van 8u tot 17u

FEESTMENU IN ‘DEN MOOR’

VA L E N T I J N ’ S M E N U 2 0 1 7 -

dinsdag 14 februari 2 017

Amuses voor twee
………
Gegrilde scampi’s, tonijn & lichtgerookte zalmfilet
of
Chateaubriand met béarnaise, verse groentjes & frietjes
………
Chocoladefondue met vers fruit, nougat & marsepein
Prijs per persoon 39,00 €

VALENTIJN CABARET MASK’ARA -

dinsdag 14 februari 2017

Waanzinnig diner & cabaretvoorstelling van Mask’ara
Aperitief & Amuse
………

Tartaar van kalf, waterkers, radijsjes & crumble van oude brokkelkaas
………

Chateaubriand met verse béarnaise, warme groentjes & frietjes
………

Kaas & dessertenbuffet
Koffie & thee
………

Let’s dance!!!
Prijs per persoon 59,00 €
44

(Show, DJ, diner, aperitief & koffie/thee) • Enkel op reservatie: via ‘Den Moor’
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PAASMENU 2017 -

van z a. 15 t/m ma. 17 april 2017

De eerste asperges uit Lier met een gepocheerd ei’tje
………
Lamsrack met jonge worteltjes, lente-ui & gepofte tomaatjes, graanmosterdsaus & gratin aardappeltjes
of
Noordzee tongrolletjes met zalm & wittewijnsaus
………
Chocolade moelleux, vanille-ijs & rood fruit
Prijs per persoon 39,00 €

P a a s b r u n c h17

20
Z o n d a g 1 6 a p ridel kid
s!
Paaseitjes rapen voor

zie pag. 22

DRANKENCENTRALE
bouwelsesteenweg 82 - 2560 nijlen
03 481 81 93

winkel@sasdranken.be

OPEN: maandag tot woensdag van 9u tot 18u - vrijdag van 9u tot 19u - zaterdag van 9u tot 17u30
GESLOTEN: donderdagen - zondagen - feestdagen

The perfect water,
The perfect balance,
The perfect place...

Exclusive distributor Belgium : Boons-Verbist BVBA, 0032 [0]14 50 02 40

LOGEREN IN DE ARDENNEN

DE BOERDERIJ / 18 PERSONEN

- 7 tweepersoonskamers
- 1 driepersoonskamer
- 4 badkamers
- salon met gezellig houtvuur
- grote eetkamer
- luxueus ingerichte keuken
- sateliet TV-Vlaanderen
- bibliotheek en biljart
- huis-, tuin- en keukengerei aanwezig
- zeer grote aangelegde tuin
- rustige ligging tegen rand van bos
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Rue de Bouillon 123 - 5555 Bièvre
Reservatie: 0479/82 49 85 & 0493/25 86 24
e-mail: vangeel-coppens@skynet.be

Zomer
Zomer
Winter
Winter
Vakantie
Nt Vak.
Vakantie
Nt Vak.
Weekend
665 €
565 €
750 €
650 €
Midweek
665 €
565 €
750 €
650 €
Week
1000 €
850 €
1090 €
990€
Extra dag
150 €
150 €
150 €
150 €
Ter plaatse te betalen / eindopkuis 175 € / lakens 5 € pp. per verblijf /
verblijfsbelasting 0,50 € pp./nacht. Zomer: 1/4 - 30/9 / Winter: 1/10 - 31/3
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LOGEREN IN DE ARDENNEN

- 4 tweepersoonskamers
- 2 badkamers
- salon met gezellig houtvuur
- grote eetkamer
- luxueus ingerichte keuken
- sateliet TV-Vlaanderen + Wi-Fi
- bibliotheek
- huis-, tuin- en keukengerei aanwezig
- grote aangelegde tuin
- rustige ligging tegen rand van bos
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Rue L’hestrelle 14 - 5575 Bourseigne-Neuve
Reservatie: 0479/82 49 85 & 0493/25 86 24
e-mail: vangeel-coppens@skynet.be

Zomer
Zomer
Winter
Winter
Vakantie
Nt Vak.
Vakantie
Nt Vak.
Weekend
465 €
395 €
545 €
465 €
Midweek
465 €
395 €
545 €
465 €
Week
695 €
595 €
795 €
695 €
Extra dag
100 €
100 €
100 €
100 €
Ter plaatse te betalen / eindopkuis 140 € / lakens 5 € pp. per verblijf /
verblijfsbelasting 0,50 € pp./nacht. Zomer: 1/4 - 30/9 / Winter: 1/10 - 31/3

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande toestemming van de uitgever overgenomen worden. De uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor aangeleverd advertentiemateriaal. V.U. BVBA Vangeel - Moorstraat 8 - 2520 Broechem

LOGEREN IN DE ARDENNEN

BOURSEIGNE / 8 PERSONEN

Zandhoven

Ranst

Jo Vekemans – William Vekemans

Suzy Sluyts – Leo Merckx

Liersebaan 7
2240 Zandhoven

Lievevrouwestraat 54
2520 Ranst

T +32 3 410 14 30 | F +32 2 228 11 54
zandhoven@bnpparibasfortis.com

T +32 3 470 26 80 | F +32 2 228 14 55
ranst@bnpparibasfortis.com

FSMA-nr. 20716 cA-cB

FSMA-nr. 20716 cA-cB

APM

Verhuur van ceremoniewagens voor huwelijken en jubileumfeesten.

Rolls Royce Silver Cloud II ‘62

Saab 900 Cabriolet ‘88

0475-95.20.95 - info@apm.be

Afrit Wommelgem

Afrit Massenhoven

E 313
Antwerpen / Hasselt

Rond punt
Wommelgem

Oeleg

em

Kasteel en golf
Bossenstein

Ranst
Broechem
Lier

Den Moor -

Aveve

Sporthal

Lier

Lier

Moorstraat 8 - 2520 Broechem

Tel. 03/485 76 80 - Fax: 03/475 06 18

www.denmoor.be
Doorlopend open van maandag tot zondag:
lunch vanaf 12u00 & diner vanaf 17u30 - Woensdag gesloten

