Groepsmenu’s in Blegny-Mine
Tarieven geldig t/m 30/06/2022

De menu’s (min. 15 pers.)
In de gezellige sfeer van onze vier smulplaatsen zullen de lekkerbekken van de heerlijke streeksmenu’s kunnen genieten.

Voor groepen : 160 zitplaatsen in het groepsrestaurant
(zelfde openingstijden als de mijn).

De polyvalente zaal : 330 zitplaatsen (voor banketten of pick-nick)

Het restaurant «Le Chalet» : 70 zitplaatsen voor families

De brasserie «Le Puits sans Faim» : 120 zitplaatsen en 60 op het terras. Kleine restauratie, dagschotels en suggesties.

De kok en zijn suggestie’s :
1. Streekmenu : 19,90 €
Quiche van prei en kaas van Val Dieu, salade met vinaigrette
*****
Filet van gevogelte met een sausje van Hèrtcheûsebier
Aardappelpuree met jonge uitjes
Gegrilde groenten
*****
Bladerdeeg van peer en chocolade
Crème anglaise
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2. Streekkazenplank : 15,70 €

met een Mijnwerkersbier of een Hèrtcheûsebier (33 cl)

3. Gehaktballen op Luikse wijze : 14,20 €

met frieten van het huis en een Jupiler-bier (30 cl) of 1 soft (25 cl)

4. Menu voor scholen (tot 12 jaar) : 9,50 €
1 gehaktbal met tomatensaus + frieten + 1 fruitsap of 1 soft
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MENU’S VOOR GROEPEN (min. 15 pers.). Tarieven geldig t/m 30/06/2022
Om u een snelle bediening te versekeren vragen wij u uw keuze te beperken tot éénzelfde menu voor de hele groep (zie de condities
op bl. 17). Smakelijk !

Briquet-menu
Roomsoep van het seizoen
*****
r
Gegrilde gevogelte bout, saus van cide
Trio van rauwkost
Frietjes
*****
Taartje met Luikse platte kaas
Gecaramelliseerde stukjes appel
van onze streek

Boerenpastei met peren van St Remy
Trio van rauwkost
*****
Luikse salade op de wijze van Claw’tis
Gegrilde worst
Gegrilde tomaat
*****
Bladerdeeg van appel met vanilleijs

16,50 €

20,50 €

Ovenschoteltje van kaas Crameux
warm geserveerd
Filet de Saxe de Chez Renard te Visé
*****
Fijne sneetjes varkensgebraad
Sausje van zachte Herve en witloof
Duo van groenten van het seizoen
Aardappelkroketten
*****
De echte café Liegeois (ijs)
Duo van koekjes

Rapers-menu

Opzichters-menu
Bouquet des Moines gegrild
met haar toast
Coulis van mijnwerkersbier
Gemengde salade
*****
Parmentier van hammetje
en geconfijte ajuin
Duo van groenten van het seizoen
*****
Lacquement zoals op de kermis

Mijnwerkers-menu

Sleperes-menu

22,30 €

Toast van champinions en Ardense ham
Gemengde salade
*****
kotelet uit « la Waide »
ens
vark
van
Duo
Sausje van mosterd op oude wijze
Krokantje van aardappel en ajuin
*****
d van kramiek
broo
Verloren
met Luikse stroop en vanilleijs

25,20 €

Bolletje vanilleijs

22,20 €
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.

STREEK-APERITIEVEN
Mijnwerkersbier / Sleperesbier
Kir van Trembleur (appel-cassis cider)
Mijnwerkerscocktail

STREEKKOFFIETAFEL
3,50 €
3,50 €
3,70 €

ONTBIJTEN

DRANKEN

Koffie + croissant + jam
4,50 €
Koffie + 2 piccolo-broodjes (kaas van Val-Dieu en
rauwe ham van Aubel)
5,30 €
Koffie naar believen
+ 0,50 €
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Soft (25 cl) of Jupiler (25 cl)
Koffie
1/2 wijn

2,20 €
2,20 €
12,00 €

VAST BEDRAG DRANKEN

VIERUURTJE
Koffie met een stuk taart (rijs of appel)

Dagsoep, 3 soorten brood, assortiment van vleeswaren (barbecue ham, salami, Aubelse paté), 2 soorten kaas («Pain du ValDieu» en «Bouquet des Moines»), boter, jam, chocopasta, koffie
of thee, het geheel geserveerd in buffetvorm.
14,80 €

5,50 €

Kir van Trembleur + 1/4 wijn + koffie
Supplement 1/4 water

11,50 €
+ 1,50 €
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