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Groepstarieven 2019
Groepstarieven enkel geldig vanaf 25 personen
Onder de 25 personen rekenen we een supplement van 10%

Bij aankomst ‘s morgens

Koffie naar believen

€

3,50

Koffie naar believen met kruydekoeke ( ontbijt )

€

5,00

Koffie naar believen met 1 boterkoek ( ontbijt )

€

6,50

Koffie naar believen met 2 boterkoeken ( ontbijt )

€

7,50

Ovenkoek met boter en suiker , koffie naar believen ( ontbijt )

€

7,00

€

12,00

€

14,50

vermeld , in buffetvorm vanaf 20 personen

€

16,50

Karbonaden met friet en sla

€

15,00

Voor de middag of avond:

Halve kip met friet en sla
Breughelschotel met pens , gerookte achterham , hoofdvlees
pastei , gekookte achterham , gestoomd spek , koude
groentjes , en aardappel in de pel
Uitgebreide breughelmaaltijd , zoals hierboven

Waterzooi van kip met groentensnippers en peterselie€

13,50

kost en kroketjes

€

16,50

Houthakkersribstuk , gegrild , met rauwe groentjes en friet

€

16,50

Varkenskaakjes in Tripel Watou , groentjes koud , (of brood of frietjes)

€

15,50

Poperingse hennepot , rauwkost , frietjes

€

15,00

aardappelen.
Varkenshammetje ( kuitenbijter ) in witbier met rauw-

Poperings oudste streekgerecht :Koud gerecht met kip, kalf en konijn in gelatine

€

15,50

(2 sausjes)

€

16,50

Menu1 *Dagsoep, kip op brouwerswijze, sla en tomaat, frietjes

€

17,00

Menu2 *Dagsoep , varkensrug op poperingse wijze met kroketjes

€

17,00

Menu3 *Dagsoep,Ex. kalkoenfilet champignonroom, fruit, sla, kroketjes

€

17,00

€

17,50

€

19,00

€

21,00

Poperings standevlees , warme groentjes , kroketjes

Koude gevarieerde schotel op bord : Rundsgebraad,
Varkensgebraad, ardeens, kip, ham, tomaat-garnaal,
kalkoenfilet, eitje , groentjes , koude aardappel of friet

Menu4 *Dagsoep, Varkenskaakjes in kerelsbier met poperingse
kruydekoecke, bleekselder, jonge wortel, peultjes en boternoedels,
(of rijst of frietjes)
Menu5 *Dagsoep , Poperings standevlees , warme groentjes , plokkersaus
natuuraardappel of kroketjes
Menu6 *Dagsoep, kabeljauw ‘aan de schreve’
Kabeljauw met lichte roomsaus afgewerkt met blond streekbier en
fijngesneden groentjes.

Nagerechten
€
€
€
€
€
€
€
€

3,50
6,00
6,00
6,50
7,00
5,70
5,70
6,00

Dubbel belegde boterham met kaas en ham, garnie

€

9,00

Plokkersmenu:

€

15,50

Koffie naar believen
Hommelbiertaart
Charlottetaart
Mazarinetaart (Poperingse specialiteit-warm)
Mazarinetaart met ijs
Dame-blanche
Brésiliene
Pannenkoek met koffie
Broodmaaltijden.

Erwtensoep met korstjes, ‘Schelle van de zeuge’,boerenhesp,hoofdvlees,
Witte pens, Pate, Borestutte, Patatte met de pele, smout, butter,komkommertjes,
Ajuintjes en mosterd.

Romanhof :
Je houdt wel van het platteland maar kan moeilijk zonder de charmes van de stad?
Je houdt wel van stijlvol tafelen maar evengoed van een stevige neut aan de goedgevulde toog?
Je wil wel eens een feestje geven maar houdt niet van een financiële kater?
Dan ga je toch naar het Romanhof!
Nog net binnen de stad en nauwelijks op een wipje van de boerenbuiten kan je jezelf uitgebreid
laten verwennen zonder wroeging achteraf.
Fabien en Chantal maken er een erezaak van enkel het beste op tafel te brengen.
Van de kleine hap tot het culinaire hoogstandje, krijg je waar voor je geld.
Voor feestjes en bijeenkomsten, van welke aard ook, is er een zaal ter beschikking.
Wie alleen een verzorgde dagschotel wil versieren hoeft voortaan niet meer verder te zoeken.
‘t Romanhof beschikt over drie volksspelen die vrij kunnen worden gebruikt.
Betalingen zijn via betaalkaart mogelijk en indien gewenst wordt U een factuur tot vereffening
toegestuurd.

Fabien en Chantal

