Midweekarrangement speciaal voor vrienden van La Bergerie
Wanneer u op onze mailinglist staat of zich hiervoor inschrijft dan hebben
we iets heel speciaals voor u. Op woensdag- en donderdagavond bieden wij
u het hoofdgerecht van de dag inclusief
1 glas wijn aan voor € 18,50 per persoon! Er is keuze uit vlees-, vis- of
vegetarische hoofdgerechten. Het menu mailen wij op woensdag in de loop
van de dag naar u toe.

1e zondag van de maand ; Brunch & wandeling
Een bezoek aan La Bergerie is uitstekend te combineren met een
wandeling door de prachtige natuur in de omgeving van ons restaurant.
Iedere 1e zondag van de maand kunt u tussen 11.00 13.00 uur bij ons terecht voor een heerlijke brunch. Na een kop soep
worden warme en koude gerechten in de vorm van een buffet geserveerd.
Voorafgaand aan de brunch of erna kunt u een
wandeling maken. Brunch inclusief een glas jus d'orange, melk, koffie en
thee € 18,50 per persoon vanaf 12 jaar. Kinderen tot 12 jaar € 1,- per
levensjaar. Gratis wandelroute verkrijgbaar.
Andere (zon)dagen groepen vanaf 20 personen op aanvraag !!

Tapasavond, elke 2e vrijdag van de maand
Tapas zijn onweerstaanbaar lekkere hapjes die in Spanje de maaltijd
inleiden maar ook vaak vervangen. De lekkernijen kunnen warm of koud
zijn en variëren van eenvoudig tot zeer geraffineerd. Volgens dit principe
kunnen we voor groepen vanaf 15 personen
een tapasmaaltijd verzorgen. Deze maaltijd bestaat uit 15 verschillende
hapjes die gedurende de avond worden geserveerd en maagvullend zijn.
Het is ook mogelijk dat uw gezelschap (of een
steeds wisselend gedeelte ervan) in de keuken meehelpt om de hapjes te
maken. Dat kan vanaf 30 personen.

Bruiloften, jubilea en andere feesten
Ook wanneer u iets te vieren hebt, bent u bij La Bergerie aan het juiste
adres. We doen er alles aan om voor u een onvergetelijk feest te
organiseren. En hebt u een bepaald themafeest in gedachten: we passen
onze culinaire verwennerijen er graag op aan.
Recepties tot 150 personen en diners tot 90 personen.

Open inschrijvingen
Op bovenstaande arrangementen kunt u zowel individueel als met een
groep inschrjiven.
Wij adviseren u om ons van tevoren te bellen om teleurstelling te

voorkomen.
Voor vragen over de arrangementen of het boeken hiervan, belt u naar: 0464374727 of stuur een mail.

