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‘Den Moor’ Broechem
Beste klant,
De familie Vangeel heet u hartelijk welkom in ‘Den Moor’ .

WELKOM

INHOUD

2019 - 2020

Sinds 1989 streven we ernaar om van ‘Den Moor’ een sympathieke locatie te maken, waar
men gezellig kan tafelen en een glaasje onder vrienden kan drinken.

‘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 , gelegen 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 ons gezellig
haardvuur. We koesteren deze plek dan ook enorm en willen er steeds het beste van maken.
In onze feestzalen kan u ook terecht voor al uw feesten en evenementen , gaande van
vergaderingen tot diners, huwelijksfeesten en ceremoniën . Vraag ons gerust vrijblijvende
informatie. Wij staan u graag bij om van elke gelegenheid een feest op maat te creëren.
Naast onze uitgebreide menukaart verwennen wij u maandelijks opnieuw met onze
overheerlijke seizoensspecialiteiten .
Onze vrienden dat zijn jullie: klanten, leveranciers en medewerkers, die van ‘Den Moor’
de hartelijke plek maken waar we ondertussen allemaal van houden.
Familie Vangeel.
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De schuur leent zich uitstekend voor
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’.

Z O L D E R Z A A L TJ E

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

Deze prijzen vervangen alle vorige (prijzen vanaf 01/08/2019). Prijsschommelingen
zullen vooraf meegedeeld worden ngl. de marktsituatie.
Voorschot € 250,00 bij reservatie zaal. Zolderzaaltje: huur € 50,00 (gratis vanaf
€ 1.000,00) . Betaling saldo na factuur. Wij aanvaarden cash, bancontact of
overschrijving op nr. BE59 0012 0835 1026. Het juiste aantal personen dient
min. 2 weken voor datum van het feest doorgegeven te worden.
De Schuur: huur € 250,00 (steeds met drankformule).

FEESTZALEN ‘DEN MOOR’

FEESTZALEN ‘DEN MOOR’
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DE SCHUUR
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Verliefd. Verloofd. En binnenkort… getrouwd!
Proficiat met jullie prilste toekomstplannen. Om die bijzondere dag te vieren, zijn
jullie bij Den Moor aan het juiste adres. Onze missie is immers om jullie een warm
gevoel te geven vanaf onze eerste kennismaking, ondersteuning te bieden bij
elke stap van de voorbereidingen om uiteindelijk dat unieke droomfeest tot in de
puntjes uit te voeren.
Beleef samen met jullie gasten een onvergetelijke dag in onze sfeervolle zaal of
in een tent op ons domein, met een heerlijk menu of BBQ en spetterend dansfeest.
We werken steeds op jullie maat en volgens jullie persoonlijke wensen.
Kortom: jullie huwelijksfeest à la carte.

D E M O O I S T E LO C AT I E I N D E K E M P E N .

TROUWEN IN ‘DEN MOOR’

TROUWEN IN ‘DEN MOOR’
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D E M O O I S T E LO C AT I E I N D E K E M P E N .

Huwelijksceremonie

Leukste Checklist: https://www.houseofweddings.com/nl/checklist/

Ja zeggen tegen elkaar in een romantische intieme setting in de nabijheid van
jullie naaste vrienden en familie. Mooier kan het niet zijn! (Indien gewenst
zorgen wij voor alle praktische zaken), van de gewenste opstelling (bij mooi weer
natuurlijk buiten in onze tuin) tot het altaar met mooi bloemstuk.
Alles staat klaar, zodat de ceremoniemeester van jullie keuze voor een
onvergetelijke huwelijksinzegening kan zorgen.

Aan de hand van deze checklist kun je ruim op voorhand jullie to do’s inplannen
en bijhouden. Handig: ze maken een onderscheid voor je tussen essentiële en
niet-essentiële taken. Zo kun je steeds door de bomen het bos blijven zien.

TROUWEN IN ‘DEN MOOR’
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Professionele discobar met verlichting
aanwezig in de schuur
HUUR: 125,00 €

Muzikale live begeleiding

Ives Van Mol
Tel. 0476 96 89 80

ives.van.mol@telenet.be

Allround DJ

De Zingende Ober

Kristof Van Nuffel
kristof.van.nuffel@telenet.be

DJ Pepe
djpepe.be@gmail.com

0495/736029

Dj El Patron
dj-el-patron@hotmail.com
12

E E N É C H T E PA RT Y !

0495/93 98 93

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’
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MAAK VAN UW FEEST

Tel. 0495 505 871
pinobaresi@gmail.com
www.pinobaresi.be

Latin DJ-ESK
salsarevelation@gmail.com

0498/239673

www.zingendeober.com
0472/ 50 55 79
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TOERISME IN EIGEN STREEK

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.

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

Wij verzorgen deze voor U

naar Uw wensen en budget.

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

Zevenbergenbos in Ranst

Cijnshoeve in Millegem

Zimmertoren in Lier

HOVE : St.Laureysplein 7
LINT : K.Albertstraat 25
NIJLEN : Statieplein 3
WAARLOOS : F.Maesstraat 30

Sint-Gummaruskerk in Lier

Bloemen- & Plantencenter

VAN NUFFELEN

Van den Nestlaan 159 - 2520 Broechem
Tel. 03/485 68 55
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Kasteel Vrieselhof in Oelegem

Kerkje van Millegem

Kasteel Broechemhof

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

l e m a s sine t
Luxe in volle natuur

Op een landgoed van meer dan 200.000m2 biedt Le Massinet de unieke
ervaring om enkel met uw genodigden de echte Ardennen te ervaren.
Gezonde buitenlucht, activiteiten voor jong & oud, in een prachtig
kader.
Bossen, vijvers en weiden omringen de ruime terrassen en verschillende
ontspanningsmogelijkheden. Joggen, mountainbiken, vissen, wandelen.
U hoeft het domein zelfs niet te verlaten.
Terwijl u als ouder een wedstrijd petanque speelt, ziet u de kinderen
in de speeltuin ravotten. Verder is er een groot overdekt terras voor
zien van tuinmeubilair en barbecue voor gezellige culinaire momenten

midden in de natuur.
De voormalige bijgebouwen van het kasteeltje werden omgetoverd
tot luxueuze accommodaties voor groepen tot 18 personen. Het salon en
eetzaal zijn voorzien van beamers en de gasten kunnen hun eigen mu
ziek via sonos app afspelen. Livestreams tv’s zijn aanwezig in salon en
eetzaal.
Er zijn twee ingerichte keukens met al de nodige voorzieningen om te
koken voor uw gezelschap. Op de verdieping werden er 9 knusse slaap
kamers ondergebracht met kraaknette badkamers. Voor de allerklein
sten zijn er enkele plooibedjes aanwezig. Huisdieren zijn niet toegelaten.

Petanquebaan • Speeltuin • Pingpongtafel
Gratis Wifi • Kickertafel • Jacuzzi • Sauna
5 Vijvers • Prive parking

Offerteaanvraag en boekingen:

www.lemassinet.com

BBQ ‘classic’
Prijs per persoon 30,00 €

BBQ ‘royal winter’

(van oktober tot januari) Prijs per persoon 55,00 €

Receptie

3 uur*

Prijs per persoon 19,00 €

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

• Gemarineerde kipfilet / traaggegaard buikspek /
brochette / BBQ-worstje

Apéro

Scampi met dipsaus
Traag gegaard buikspek
Kipspiesje met dipsaus

• Salades, groenten & huisbereide sausjes

Vis

Zalmpapillotte met teriyaki en courgette
Spie van St.Jacobsnoten met pastinaakcurry-puree

Kidsformule

Gepekelde parelhoenfilet met fine
champagnesaus
Traaggegaarde everzwijnfilet met
honing-mosterdsaus
Hertenrack met wildsaus

• Fruitsap, frisdranken en water, koffie & thee

• Krieltjes met spek / Stokbrood & hoeveboter
Wild

BBQ ‘royal’

Prijs per persoon 45,00 €

Apéro

Scampi met dipsaus
Traag gegaard buikspek
Kipspiesje met dipsaus

Vis

Papillot met kabeljauw, kerstomaatjes,
basilicum & parmezaan

Vlees

Chateaubriand met huisbereide béarnaise
Gepekelde parelhoenfilet
Gemarineerde kipfilet
Varkensribben
Lamskoteletjes met een vleugje look

Salades Pasta pesto salade
Gebakken krieltjes met spek
Frisse koolsalade
Komkommersalade zoetzuur
Geraspte wortelen
Boontjes salade met appel & frisse vinaigrette
Tomatensalade
18

DRANKFORMULES

Sauzen

Mayonaise, cocktail, curry & Vincentsaus

Groenten Gebakken krieltjes met spek
Ovengegaarde wintergroenten met thijm
Gebraiseerd witloof
Geserveerd aan tafel in sharing formule.

Tapa’s BBQ (walking diner)

Prijs per persoon 45,00 €

Vis

Vlees

Scampi met mango-salsa
Zalm op plaat gebakken met teriyaki en
spaghetti van courgette
St.Jacobsnoten met pastinaak-curry-puree
Traag gegaard buikspek
Kipspiesje met gebakken rijst en curry
Varkenshaasje in gandaham met ratatouille
Chateaubriand met verse bearnaise en frietjes

Dessert Ananas gemarineerd in bruine rum en vanille-ijs
(Kleine porties geserveerd zoals bij receptie maar wel een volwaardige maaltijd)

tot 16 jaar

Prijs per persoon 12,50 €

Buffetten & diners
6 uur*

Prijs per persoon 28,00 €
• Cava en fruitsap bij het aperitief gedurende 1 uur /
Witte en rode wijn, 3 bieren van het vat,
water & softdrinks / koffie & thee
(met extra Cava en speciale bieren + 5,00 € /pp )
(met Champagne ipv. Cava + 8,00 € /pp)
(extra uur + 4,00 € / pp)

R E C E P T I E & PA RT Y
Starter vd chef
Receptie
Royal
Prijs per persoon 9,00 €
• Olijven, chips en nootjes op tafel
• 3 hapjes naargelang het seizoen

(minimaal te combineren met BBQ, diner of buffet)

Starter vd chef Royal

Prijs per persoon 12,00 €

• Olijven, chips en nootjes op tafel
• 3 koude & 2 warme hapjes (keuze uit ons seizoensassortiment)
(minimaal te combineren met BBQ, diner of buffet)

Receptie

Prijs per persoon 20,00 €

• Borrelgarnituur op tafel
• 5 koude & 4 warme hapjes (keuze uit ons seizoensassortiment)
(minimaal te combineren met drankenformule: receptie)

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’
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BARBEQUES

Prijs per persoon 28,00 €

• Borrelgarnituur op tafel
• 5 koude & 5 warme hapjes (keuze uit ons seizoensassortiment)
• 2 mini-desserten naar keuze
(minimaal te combineren met drankenformule: receptie)

Party -Time

Prijs per persoon 20,00 €

• Olijven, chips en nootjes op tafel
• Worstebroodje
• Quiche
• Mini-hamburger
• Mini-pitta
• Puntzakje frietjes
*extra uur + 4,00€ / pp voor de ingeschreven personen
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Buffet ‘Classic’

Prijs per persoon 39,00 €

Vis

Glaasje met grijze garnalen uit Zeebrugge & tomaat concassé
Duo van gepocheerde & gerookte zalm met dille-& cocktailsaus
Vlees
Rundscarpaccio met pijnboompitjes, rucola, olijfolie & Parmezaan
Vitello tonato
Parma-ham met meloen
Gevogelte Wrap met kip tandoori
Salades Pastasalade
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’ w arm & koud
Vis
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BUFFETTEN

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
Vitello tonato
Parma-ham met meloen
Wildstoverij met verse kroketjes (van oktober tot december)
Stoofvlees met witloofsalade en frietjes (van januari tot september)
Gevogelte Parelhoenfilet in fine champagne, gebraiseerd witloof en gratin
Salades Pastasalade
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

Italiaans buffet ‘La dolce vita’

Prijs per persoon 45,00 €

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
Lasagne bolognaise
Rigatone met Scampi diabolo
Penne met Kip, gewokte groenten en curry
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

Prijs per persoon 45,00 €

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’
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BUFFETTEN

Dessertenbuffet

Prijs per persoon 15,50 €

• Taartenassortiment
• Huisgemaakte chocolademousse
• Tiramisu van het huis
• Cake
• IJswagentje
• Panna cotta
• Frans-Belgische kazen met noten

Taartenbuffet

Prijs per persoon 10,50 €

• Ruim assortiment taarten & cakes
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MINIMUM 20 PERSONEN

Buffet ‘Den Moor’
Apéro

Scampi met dipsaus
Rolletje van gerookte zalm, verse kaas en appel
Worstebroodje
Vis
Baby kreeftje ‘Belle-vue’
Duo van gepocheerde & gerookte zalm met dille-& cocktailsaus
Noordzee tongrolletjes met grijze garnalen, prei & champignons (warm)
Vlees
Rundscarpaccio met pijnboompitjes, rucola, olijfolie & Parmezaan
Vitello tonato
Kalfsfricassee (in het wildseizoen een wildstoofpotje)
Gevogelte Carpaccio van gerookte eend met foie gras
Parelhoenfilet met fine champagne, gebraiseerd witloof en gratin
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

Prijs per persoon 55,00 €

KO F F I E TA F E L S /

50% KORTING HUUR VAN DE Z A A L

Uitvaartkoffietafel

Prijs per persoon 15,50 €

•
•
•
•
•

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

KOFFIETAFELS

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

BUFFETTEN /

Kempische koffietafel
Prijs per persoon 19,90 €
•
•
•
•
•
•
•

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

Koffietafel ‘Den Moor’
Prijs per persoon 28,00 €
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•
•
•
•
•
•
•
•

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
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Steenbakkerijmuseum van de Rupelstreek

Breugheltafel

2850 BOOM, Noeveren 196
www.geleeg.be

Prijs per persoon 35,00 €
• Frikadellenballekes met krieken
• Witte & zwarte pensen met appelmoes
• Tomatensoep met balletjes

Event locatie

• Ambachtelijke Breydelham

• Trappistenkaas
• Sla & kerstomaatjes

Voor de gerechten verwijzen we graag
naar de menukaart.
De prijs van het menu is afhankelijk van het
aantal gangen en de gekozen gerechten.

Soep - hoofdgerecht
Prijs per persoon 30,00 €

• Broodassortiment & hoeveboter
• Vlaaien-buffet
• Rijstpap met bruine suiker

Bedrijfspresentaties
Seminaries
Fotoshoots

Rustig genieten van een aan tafel bediend diner,
hier vind je de verschillende mogelijkheden.

• Boerenpaté met uienconfituur
• Videevulling van kip met puree

Verjaardagsfeesten
Huwelijksfeesten
Communiefeesten

Klassiek tafelen

ETEN IN ‘DEN MOOR’

TA F E L E N I N ‘D E N M O O R’

't Geleeg

Voorgerecht - hoofdgerecht
Prijs per persoon 37,00 €

Voorgerecht - soep hoofdgerecht
Prijs per persoon 41,00 €

Voorgerecht - soep tussengerecht - hoofdgerecht
Prijs per persoon 51,00 €
Catering in samenwerking met ‘Den Moor’
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A F T E R S U M M E R PA RT Y /

V R I J D AG 13/09/2 0 1 9

L AY - O U T M A G A Z I N E S / B R O C H U R E S

Party DJ & Live-optreden ‘Pino Baresi’

ONTWERP LOGO’S/HUISSTIJL

Dresscode: ‘ALL-WHITE’

OPMAAK ADVERTENTIES

Prijs per persoon 13,00 €

DRUKWERKBEGELEIDING

(Incl. Inkom + Apero + Middernacht-snack / Excl. dranken)
Enkel op reservatie: via ‘Den Moor’

BUSINESSCARDS/UITNODIGINGEN

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

G R A F I S C H

V O R M G E V E R

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
26

hof van emblehem 8d21 • 2520 emblem • 0475 81 58 78

MIIMO,
DE MAAIENDE
ROBOT.

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

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

PERMANENTE GALLERIJ IN ‘DEN MOOR’
30

AQUARELSCHILDER, JOHN VAN DE STRANGERS

als aquarellist.

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

BRA

SSC ANTW
HA
AT ERPEN
- ME
CH GENT
ELE
NBRU

SSE

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.

Kom langs bij Poule & Poulette !
Rotisserie waar kipgerechten uit eigen atelier klaargemaakt worden in een unieke sfeer,
door gepassioneerde mensen, voor mensen met smaak !

POULEPOULETTE.COM

L

ZONDAG VAN 11U TOT 14U30

Valentijns Brunch

Ontvangst met Cava & vers fruitsap
•••

Ontbijtbuffet
•••

ZONDAG VAN 11U TOT 14U30

Paas Brunch

Zondag 16 februari 2020

Zondag 12 april 2020

Met live-entertainment
Benny De Zingende Ober

Paaseitjes rapen
voor de kids

Midzomernacht Brunch

Moederdag Brunch

Soepje
•••

Warm & koud buffet
•••

Dessert & kaasbuffet

Livemuziek & kinderanimatie
& kinderbuffet

Zondag 21 juni 2020

… zodat mama’s & papa’s kunnen genieten van de brunch
Prijs per persoon 49,00 € (cava, water, koffie-en thee)
Kinderen 0-4 jaar: gratis / 5-11 jaar: 19,00 € / 12-15 jaar: 35,00 € (vermelden bij reservatie aub)

Moederdag Brunch
Donderdag 15 aug. 2019
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BRUNCHEN 2020 /

Herfst Brunch

Enkel op reservatie: via ‘Den Moor’

BRUNCHEN IN ‘DEN MOOR’

BRUNCHEN IN ‘DEN MOOR’

BRUNCHEN 2019 /

Zaterdag 15 augustus 2020

Déjeuner sur l’herbe ……
Verrassing !!

Kerst Brunch

Zondag 17 nov. 2019

Woensdag 25 dec. 2019

Live optreden van
de jachthoornblazers
& brunch wildgerechten

De gezelligste
familiedag van het jaar
met live optreden
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BRUNCHEN 2020 /
Herfst-Wild Brunch
Zondag 8 november 2020

Live optreden van de
jachthoornblazers.
Wildgerechten als brunch.

Kerst Brunch

Vrijdag 25 december 2020

De gezelligste familiedag van het
jaar met live optreden.
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ZONDAG VAN 11U TOT 14U30

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

WILDMENU 2019
CU L IN AIR WIL D D I N ER -

Zaterdag 16 november 2019

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
•••

Chocoladedessert met geconfijte mandarijntjes

Herfst Brunch
Zondag 17 nov. 2019

Prijs per persoon 78,50 € (All-In)
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(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’

Live optreden van
de jachthoornblazers
& brunch wildgerechten

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.

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

WILDMENU 2020
CU L IN A IR WIL D D I N ER -

Zaterdag 7 november 2020

Uitgebreide info over ‘Wildmenu 2020’ komt later.

Herfst Brunch
Zondag 8 nov. 2020

Live optreden van
de jachthoornblazers
& brunch wildgerechten

Kantoor Zandhoven, Zoersel & Oelegem
Erik Van de Vreugde - Anouk De Clercq
Liersebaan 7
2240 Zandhoven
T +32 (0)3 410 14 30 | F +32 (0)2 228 13 59
zandhoven@bnpparibasfortis.com
FSMA.Nr 0479.221.768
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Onze partners in wine

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

www.garage-robert.be

FEESTMENU IN ‘DEN MOOR’

KERSTMENU 2019

VAN WOENSDAG 25/12 TOT EN MET ZONDAG 29/12/2019

Voorgerecht
Noordzee tongrolletje, gevuld met zalmmousse & mousselinesaus
of
Combinatie van gebakken foie gras, terrine van foie gras & crème brulée van foie gras
•••

Hoofdgerecht
Zeebaarsfilet met boschampignons, garnaalsaus & getruffeerde aardappelpurée
of
Hertenkalffilet met savooi & wintergroentjes & gekonfijte aardappel
•••

Dessert
Rood fruit met Mascarpone, geharde meringue & Amarettini
Enkel op reservatie: via ‘Den Moor’

Prijs per persoon 45,00 €

KERSTMENU 2020

VAN VRIJDAG 25/12 TOT EN MET ZONDAG 27/12/2020

Uitgebreide info over
‘Kerstmenu 2020’
komt later.
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FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

OUDEJA ARSAVOND 2019 /
Aperitief & hapjes
•••

Carpaccio van wild met gemarineerde beukenzwam & Pecorino
•••

Halve kreeft ‘Belle vue’
•••

Hert op 2 wijzen: Wellington & stoofpotje, wintergroenten en gratinaardappel
•••

Kaas & dessertenbuffet
•••

Champagne om 2020 in te luiden
•••

Nachtbuffet : Erwtensoep met rookworst & croutons / kaas buffet
Alle dranken inbegrepen (excl. sterke dranken)
Dansen met DJ
Enkel op reservatie: via ‘Den Moor’

Prijs per persoon 109,00 €

OUDEJA ARSAVOND 2020 /
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31/12/2019

Uitgebreide info over
‘Oudejaarsavond 2020’
komt later.

31/12/2020

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

VALENTIJNSMENU 2020 /

LIVE-MUZIEK
VAN VRIJDAG 14/02 TOT EN MET ZONDAG 16/02/2020

Bed and Breakfast

***

Amuses voor 2

Uitgebreid ontbijt - Parking - Wijngaard
Petanque - Fietsstalling

•••

Rollade van gerookte zalm & krab
•••

Chateaubriand met béarnaise, warme groentenwaaier en frietjes
•••

Chocoladefondue met vers fruit, nougat & marsepein
Prijs per persoon 45,00 €

Enkel op reservatie: via ‘Den Moor’

VALENTIJN CABARET MASK’ARA -

VRIJDAG 14/02/2020

Waanzinnig diner & cabaretvoorstelling van Mask’ara

Op 3km van Afspanning “Den Moor”

Aperitief & Amuse

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

St.Jacobsnoten met pastinaakpuree
•••

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

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.

Kaas & dessertenbuffet
Koffie & thee
•••

Let’s dance!!!
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Prijs per persoon 69,00 €

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

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

FEESTEN IN ‘DEN MOOR’

VERJAARDAGSFEEST 2020 /

Met liveband & groot mosselfeest
Live ambiance zingen & dansen

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

•••

Aperitief
Walkingdinner voorgerechtjes
Mosselen & frietjes à volonté
IJskarretje
Prijs per persoon
Enkel op reservatie: via ‘Den Moor’
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DINSDAG 04/08/2020

The perfect water,
Vanaf nu een Mossel- & verse visautomaat
in uw buurt
The perfect balance,
The perfect place...

30,00 €

(Incl. Aperitief / Excl. dranken)

Fish Factory
Antwerpsesteenweg
9102
- 2520
Exclusive distributor Belgium : Boons-Verbist
BVBA, 0032 [0]14 50
40 Broechem
Tel: 03 248 45 93 - Fax: 03 248 56 24
E-mail: Fishfactorywijnegem@gmail.com

sinds 1989

Afrit Wommelgem

Afrit Massenhoven

E 313
Antwerpen / Hasselt

Rond punt
Wommelgem

Oeleg

em

Kasteel en golf
Bossenstein

Ranst
Broechem
Lier

Aveve

Sporthal

Lier

Lier

Den Moor - Moorstraat 8 - 2520 Broechem
Tel. 03/485 76 80 - Fax: 03/475 06 18

www.denmoor.be
Doorlopend open van maandag tot zondag vanaf 12u00

