KARRENMAALTIJD
BLUEBERRY FIELDS

TWEE STERREN STANDAARD

€ 2 3 , 7 0

Een 2-sterren menu moet door minstens twee personen van het
gezelschap geboekt worden. Je kan altijd kiezen tussen een
standaard twee sterren menu of veggie twee sterren menu.

FRISSE LUCHT
Kwaliteitsvolle lucht uit de vallei van de Zwarte Beek in
overvloed, naar believen in te ademen en te appreciëren in het
rustgevend decor van het domein.

BLUEBERRY - WATER - BLEND
Kleurrijk en smaakvol detox water, gepimpt met rozemarijn,
verse blueberries en citroen.
Gekoeld in een confituurglas met deksel.

"BLOE AAIS"
Homemade ijsthee op basis van de Blueberry Fields
bosbessenthee. Gekoeld in een flesje.

MAÏS CHIPS
Gezellige aperitief dip-chips die overheerlijk worden met de
blueberry-saus.

BLUEBERRY-SALADE
Gemengd slaatje met verrassende, huisgemaakte
blueberry-vinaigrette van Blueberry Fields.

KARRENBROODJES
Pistolets, sandwiches en exclusief, luchtig gebakken
veenbessenbrood, begeleid door geselecteerde kazen
(abdijkaas, brie, jonge kaas), parmaham, kip
en versierd met bosbesjes.

SMAAKMAKERS
Hartige, eigengemaakte blueberry-saus van Blueberry Fields,
krabsla, hummus, smeerboter en bosbessenconfituur.

DESSERT
Zachte muffin met bosbessen.

KARRENMAALTIJD
BLUEBERRY FIELDS

TWEE STERREN VEGGIE

€ 2 3 , 7 0

Een 2-sterren menu moet door minstens twee personen van het
gezelschap geboekt worden. Je kan altijd kiezen tussen een
standaard twee sterren menu of veggie twee sterren menu.

FRISSE LUCHT
Kwaliteitsvolle lucht uit de vallei van de Zwarte Beek in
overvloed, naar believen in te ademen en te appreciëren in het
rustgevend decor van het domein.

BLUEBERRY - WATER - BLEND
Kleurrijk en smaakvol detox water, gepimpt met rozemarijn,
verse blueberries en citroen.
Gekoeld in een confituurglas met deksel.

"BLOE AAIS"
Homemade ijsthee op basis van de Blueberry Fields
bosbessenthee. Gekoeld in een flesje.

MAÏS CHIPS
Gezellige aperitief dip-chips die overheerlijk worden met de
blueberry-saus.

BLUEBERRY-SALADE
Gemengd slaatje met verrassende, huisgemaakte
blueberry-vinaigrette van Blueberry Fields.

KARRENBROODJES
Pistolets, sandwiches en exclusief, luchtig gebakken
veenbessenbrood, begeleid door tomatensalsa, mozzarella en
versierd met bosbesjes.

SMAAKMAKERS
Hartige, eigengemaakte blueberry-saus van Blueberry Fields,
falafel, hummus, tzatziki, smeerboter en bosbessenconfituur.

DESSERT
Zachte muffin met bosbessen.

KARRENMAALTIJD
BLUEBERRY FIELDS

DRIE STERREN STANDAARD

€ 3 6 , 2 0

Een 3-sterren menu moet door minstens twee personen van het
gezelschap geboekt worden. Je kan altijd kiezen tussen een
standaard drie sterren menu of veggie drie sterren menu.

FRISSE LUCHT
Kwaliteitsvolle lucht uit de vallei van de Zwarte Beek in overvloed, naar believen
in te ademen en te appreciëren in het rustgevend decor van het domein.

BLUEBERRY - WATER - BLEND
Kleurrijk en smaakvol detox water, gepimpt met rozemarijn, verse blueberries en
citroen. Gekoeld in een confituurglas met deksel.

CAVA OF BLUEBERRY MOCKTAIL
(TE KIEZEN BIJ RESERVATIE)

Cava: tintelende huiscava als aperitief, 1 flesje per persoon
Blueberry mocktail: heerlijke alcoholvrije aperitief met vlierbloesem,
bosbessensap, citroen,..

MAÏS CHIPS
Gezellige aperitief dip-chips die overheerlijk worden met de blueberry-saus.

KARRENYOGHURT
Griekse yoghurt met Blueberry Fields granola met bosbessen, Blauwbaard (coulis
van bosbessen) en vers fruit.

BLUEBERRY-SALADE
Gemengd slaatje met verrassende, huisgemaakte
blueberry-vinaigrette van Blueberry Fields.

KARRENBROODJES
Pistolets, sandwiches en exclusief, luchtig gebakken veenbessenbrood, begeleid
door geselecteerde kazen (abdijkaas, brie, jonge kaas), parmaham, kip en
versierd met bosbesjes.

SMAAKMAKERS
Hartige, eigengemaakte Blueberry-saus van Blueberry Fields, krabsla, hummus,
smeerboter en bosbessenconfituur.

DESSERT
Door de chef gemaakte verwen-tiramisu met bosbessen.

KARRENMAALTIJD
BLUEBERRY FIELDS

DRIE STERREN VEGGIE

€ 3 6 , 2 0

Een 3-sterren menu moet door minstens twee personen van het
gezelschap geboekt worden. Je kan altijd kiezen tussen een
standaard drie sterren menu of veggie drie sterren menu.

FRISSE LUCHT
Kwaliteitsvolle lucht uit de vallei van de Zwarte Beek in overvloed, naar
believen in te ademen en te appreciëren in het rustgevend decor van het
domein.

BLUEBERRY - WATER - BLEND
Kleurrijk en smaakvol detox water, gepimpt met rozemarijn, verse
blueberries en citroen. Gekoeld in een confituurglas met deksel.

CAVA OF BLUEBERRY MOCKTAIL
(TE KIEZEN BIJ RESERVATIE)

Cava: tintelende huiscava als aperitief, 1 flesje per persoon
Blueberry mocktail: heerlijke alcoholvrije aperitief met vlierbloesem,
bosbessensap, citroen,..

MAÏS CHIPS
Gezellige aperitief dip-chips die overheerlijk worden met de blueberry-saus.

KARRENYOGHURT
Griekse yoghurt met Blueberry Fields granola met bosbessen, Blauwbaard
(coulis van bosbessen) en vers fruit.

BLUEBERRY-SALADE
Gemengd slaatje met verrassende, huisgemaakte
blueberry-vinaigrette van Blueberry Fields.

KARRENBROODJES
Pistolets, sandwiches en exclusief, luchtig gebakken veenbessenbrood,
begeleid door tomatensalsa, mozarella en versierd met bosbesjes.

SMAAKMAKERS
Hartige, eigengemaakte Blueberry-saus van Blueberry Fields, falafel,
hummus, tzatziki, smeerboter en bosbessenconfituur.

DESSERT
Door de chef gemaakte verwen-tiramisu met bosbessen.

KARRENMAALTIJD
BLUEBERRY FIELDS

€ 1 2 , 7 5

KIDS MENU

Ook de allerkleinsten genieten gezellig mee van een heerlijke
karrenmaaltijd! Met een menu op maat kunnen zij ook lekker
smullen.

FRISSE LUCHT
Kwaliteitsvolle lucht uit de vallei van de Zwarte Beek in
overvloed, naar believen in te ademen en te appreciëren in het
rustgevend decor van het domein.

"BLOE AAIS"
Homemade ijsthee op basis van de Blueberry Fields
bosbessenthee. Gekoeld in een flesje.

MAÏS CHIPS
Gezellige knabbelchips.

KARRENBROODJES
Pistolet, sandwich, kaas, kip, choco en verse snoepbesjes.

DESSERT
Zachte muffin met bosbessen.

KARRENMAALTIJD
BLUEBERRY FIELDS

SUPPLEMENTEN
Liever nog een extraatje bij je menu? Kies een lekkere verse soep,
heerlijke koffie en/of een flesje wijn of cava bij je menu!

SOEP
Een verse beker soep van de dag in een individuele
warmhoudkan.
€ 4,50 per persoon

KOFFIE
Een warmhoudkan (750ml) verse koffie (+ suiker en melk).
€ 6 per kan

FLES WITTE HUISWIJN
€ 16,50 per fles

FLES ROSÉ HUISWIJN
€ 16,50 per fles

FLES HUISCAVA
€ 18,50 per fles

Extra frisdranken en bieren kunnen de dag zelf ter plaatse
bijbesteld worden bij het aanmelden.

