
1. streekmenu : 22,30 €

Eierschotel met gekookte Aubel ham,  
Val Dieu kaas, gegrilde toast 

***** 
Fricassee van gevogelte met cider, 

Pomme paillasson,  
Tomaat en gegrilde witloof 

***** 
Gekookte peer van Saint Remy, warm geserveerd, 

Vanille ijs

2. streekkazenplank : 18,00 €  
met een Mijnwerkersbier of een Hèrtcheûsebier (33 cl)

 3. Gehaktballen op luikse wijze : 16,30 € 
met frieten van het huis en een Jupiler-bier (30 cl) of 1 soft (25 cl)

4. menu voor scholen (tot 12 jaar) : 10,50 €
1 gehaktbal met tomatensaus + frieten + 1 fruitsap of 1 soft 

les menus groupes à Blegny-mine

De kok en zijn suggestie’s :

in de gezellige sfeer van onze vier smulplaatsen zullen de lekkerbekken van de heerlijke streeksmenu’s kunnen genieten..

De brasserie «le puits sans Faim» : 120 zitplaatsen en 60 op het ter-
ras. Kleine restauratie, dagschotels en suggesties.

De polyvalente zaal : 330 zitplaatsen (voor banketten of pick-nick)voor groepen : 160 zitplaatsen in het groepsrestaurant  
(zelfde openingstijden als de mijn).

Het restaurant «le chalet» : 70 zitplaatsen voor families

De menu’s (min. 15 pers.)

Groepsmenu’s in Blegny-mine
tarieven geldig t/m 30/06/2023 
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om u een snelle bediening te versekeren 
vragen wij u uw keuze te beperken tot 
éénzelfde menu voor de hele groep  
(zie de voorwaarden op p. 14). 

Deze menu’s worden enkel opgediend in 
het groepsrestaurant van Blegny-mine. 
De ontbijten en de vieruurtjes worden 
opgediend in de brasserie «le puits sans 
faim» of in de polyvalente zaal volgens 
het aantal personen. 

smakelijk ! 

Rapers-menu

Krul salade Liégeoise met spek 

Toast met zachte Herve kaas

*****

Blinde vinken met uien 

En met bruin Val Dieu bier  

Aardappelkroketten, Clamar tomaat

*****

Flan Liégeois

29,00 €

Briquet-menu

Roomsoep van het moment 

*****

Gegrilde kippenbout met 

champignons 

Trio van seizoensgroenten

frietjes 

*****

Appel bladerdeeg met crème anglaise

18,50 €

Sleperes-menu

Carpaccio van Ardeense ham, 

Gepocheerde peer in cider 

Salade met honingvinaigrette

*****

Luikse potée met prei 

Gegrilde  spek en worst  

Gegrilde tomaat 

*****

Luikse platte kaas met appels, 

Gegrilde amandelen

23,00 € 

Mijnwerkers-menu

Ovenschoteltje van Val Dieu kaas 

warm geserveerd 
Toast met knoflook 

*****

Varkensfilet gebraden op lage 

temperatuur 

Aubel siroop saus, aardappelpuree 

Duo van gekonfijte wortelen

*****

Echte Luikse koffie 

Duo van koekjes

25,00 €

Opzichters-menu

Loempia van witte en zwarte worst 

op een bedje van appels, 

Mesclun salade

*****

Carbonnade van runds 

En kersen in siroop 

Fijn gestampte aardappelen 

Gestoofde witloof

*****

Bouquette Liégeoise 

Vanille ijs quenelle

25,50 €

menu’s voor Groepen (min. 15 pers.). tarieven GelDiG t/m 30/06/2023

streeK-aperitieven

Mijnwerkersbier / Sleperesbier 4,00 €

Kir van Trembleur (appel-cassis cider)  4,00 €

ontBijten

Koffie + croissant + jam 5,00 €

Koffie + 2 piccolo-broodjes 
(kaas van Val-Dieu en rauwe ham van Aubel) 6,00 €  
Koffie naar believen                                                        + 1,50 €

vieruurtje

Koffie met een stuk taart (rijs of appel) 7,00 €

      

streeKKoFFietaFel

Dagsoep, 3 soorten brood, assortiment van vleeswaren 
(barbecue ham, salami, Aubelse paté), 2 soorten kaas («Pain du 
Val-Dieu» en «Bouquet des Moines»), boter, jam, chocopasta, 
koffie of thee, het geheel geserveerd in buffetvorm. 16,50 € 

DranKen

Soft (25 cl) of Jupiler (25 cl) 2,50 €

Koffie 2,50 €

1/2 wijn           13,00 €

vast BeDraG DranKen

Kir van Trembleur + 1/4 wijn + koffie 12,50 € 

Supplement 1/4 water                                                   + 1,50 €  
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