Aete waat de pot sjaft!
Uitgebreid lunchbuffet met van alles lekkers, onder
andere; soep, warm vlees, salades, broodjes, beleg,
toetjes, zoetigheden etc. Elke keer iets anders!
‘’Aete waat de pot sjaft!’’
€ 11,95 p.p. exclusief de drankjes.
*Maandag van 13.00u tot 16.00u.
*Dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00u.
Bel gerust om een tafeltje te reserveren!
Alle producten die U hier nuttigt worden
in de winkel verkocht.
Voor grotere groepen bieden wij in overleg andere
mogelijkheden wat betreft de tijd.

Boeren ontbijtbuffet!
Buiten het ‘Aete waat de pot sjaft’ buffet hebben wij
vanaf nu ook een ontbijt buffet.
Niet meer het ontbijt bij u op tafel, maar zelf veel lekkers
uitzoeken!
…Broodjes, zoet en hartig beleg, gekookte eitjes, melk,
sapjes, koffie, thee, yoghurt en vers fruit.

‘’Aete waat de pot sjaft!’’
… Huisregels …
Ja… Spelregels voor het buffet!
 Bij binnenkomst graag melden aan de
kassa in de Biekeuke.
 U ontvangt het bestek dat u tijdens uw
lunch kunt gebruiken, borden etc. staan
bij de bar. De vieze borden mogen op
onze mooie afwaskar!
... Thuis laten we de borden ook niet
op tafel staan …
 Drankjes staan op de balie in de
koelkastjes of uit het koffieapparaat, de
dames van Schreurs pakken u graag de
gewenste consumptie.
 Gelieve eerst te betalen en daarna plaats
te nemen aan de tafel die u wordt
aangewezen.
Wij wensen u smakelijk eten!

De kosten voor het ontbijtbuffet zijn
€ 8,95 per persoon. Het ontbijt is van
dinsdag t/m zaterdag van 10.00u tot 11.00u.
In verband met onze ‘’Aete waat de pot sjaft’’ gasten,
verwachten wij dat de ontbijt gasten om 11.30u ruim klaar
zijn met ontbijten en klaar zijn voor de start van hun eigen
programma die dag.
Groepen groter dan 10 personen, raden wij aan om te
reserveren.

Feestje of partij?
…Regelen wij!
Bent u nog opzoek naar een locatie om uw

Onze openingstijden:
bijeenkomst te organiseren?
Maandag:
13.00-18.00u
Wij bieden u verschillende mogelijkheden in onze
Dinsdag t/m vrijdag:
10.00-18.00u
Biekeuke. In overleg zijn de openingstijden te
wijzigen.
Zaterdag:
10.00-17.00u
Kom gerust langs voor een vrijblijvend gesprek!
Keuken open tot een half uur voor sluitingstijd.
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