G O ! C a m p u s We m m e l

Nieuwsbrief
Het nieuwe schooljaar is reeds volop bezig. Hoog tijd dus om de deuren
van ons didactisch restaurant Norrland te openen. Vanaf 17 september
2018 roeren onze chefs in wording weer in de potten.
In deze eerste nieuwsbrief stellen onze eerste kaart voor en willen wij U
graag uitnodigen voor het eerste Eetfestijn. Helemaal onderaan vind U
de reeds geplande evenementen.
Met veel plezier stellen wij onze eerste kaart voor.
Voorgerechten
Gregaham met salade van julienne en appel

€8

Garnaalkroket klassiek

€ 9,50

Dagsoep

€ 3,50

Hoofdgerechten
Pladijs / geplette aardappel / kokkels / witte wijnsaus met lavas

€ 14

Parelhoen / gele stekelzwam / zilveruitjes / knolselderijpuree (2cts)

€14/pers.

Entrecote / friet / Bearnaise / kropsla

€ 18

Nagerechten
Créme brulée

€5

Dame Blanche

€5

Irish coffee

€6
Banketmenu (enkel voor groepen)

Pladijs / geplette aardappel / kokkels/ Witte wijnsaus met lavas
~~~
Parelhoen, gele stekelzwam, zilveruitjes en knolselderijpuree
~~~
Créme brulée
€ 29
Deze kaart is verkrijgbaar van 17 september t.e.m. 26 oktober 2018

Reservaties via Ons Restaurant op onze website
www.campuswemmel.be

Op 6 en 7 oktober 2018 organiseren we ons eerste Eetfestijn
t.v.v. de buitenlandse reizen van onze laatstejaars.
Op zaterdagavond van 18u. – 21u.
Op zondagmiddag van 12u.— 16u.
Menu
Soep

€3

Kaaskroketten

€6

~~~

Steak met frietjes

€ 18

Kipfilet met frietjes

€ 16

Quiche geroosterde groenten en ricotta

€ 15

Balletjes in tomatensaus (kids)

€6

~~~
Taart

€3

Chocomousse

€3
Reserveer
via
www.campuswemmel.be

Ter info
Eetfestijn

6 en 7 oktober 2018

Wildfestival

5 november t.e.m. 30 november 2018

Wintermenu

7 januari t.e.m. 31 januari 2019

Schelp– en schaaldieren

18 februari 2019 t.e.m. 22 maart 2019

Champagnemenu

11 maart t.e.m. 29 maart 2019

Benefietdiner

23 en 24 maart 2019 (i.s.m. De Campusvrienden)
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