
 

OVERHEERLIJKE MENU’S 
in samenwerking met 

     DE GOUVERNEUR 
                         - prijzen exclusief escape room - 
 
 

 

Italian Menu       € 19,- per persoon 

Verkrijgbaar vanaf 4 personen  

Aan tafel geserveerd:  

 Voorgerecht 

Minestrone soep 

 Hoofdgerecht (keuze uit 2 gerechten) 

Pizza margarita, funghi, pepperoni, hawaii, vegi 

Penne arrabiata met of zonder spekblokjes 

Optioneel drankenpakket: €16,- per persoon 
Water, frisdranken, bier, witte, rode en rosé huiswijn (tijdspanne 2,5 uur) 
 

American Menu      € 22,50 per persoon 

Verkrijgbaar vanaf 4 personen  

Aan tafel geserveerd:  

 Voorgerecht (keuze uit 2 gerechten) 

Chicken wings met chilisaus (4 stuks) 

Tomaat Mozzarella 

 Hoofdgerecht (keuze uit 2 gerechten) 

Home made USA burger (150g) met frietjes en een slaatje 

Vegetarische burger met frietjes en een slaatje 

Optioneel drankenpakket: €16,- per persoon 
Water, frisdranken, bier, witte, rode en rosé huiswijn (tijdspanne 2,5 uur) 
  



 

Belgian Menu       € 25,-  per persoon 

Verkrijgbaar vanaf 4 personen  

Aan tafel geserveerd:  

 Voorgerecht (keuze uit 2 gerechten) 

Tomatensoep met balletjes 

Kaaskroketten met garnituur (2 stuks) 

 Hoofdgerecht (keuze uit 2 gerechten) 

Vidée met frietjes en een slaatje 

Stoofvlees met frietjes en een slaatje 

Optioneel drankenpakket: €16,- per persoon 
Water, frisdranken, bier, witte, rode en rosé huiswijn (tijdspanne 2,5 uur) 
 

Escapemenu 1       € 29,- per persoon 

Verkrijgbaar vanaf 4 personen  

Aan tafel geserveerd:  

 Voorgerecht 

Tomatenroomsoep met balletjes 

 Hoofdgerecht (keuze uit 3 gerechten) 

Gegrilde spare ribs van de chef met frietjes en een slaatje 

Kipfilet à la Gouverneur met frietjes en een slaatje 

Vegetarische burger met frietjes en een slaatje 

 Nagerecht 

Dame blanche 

Optioneel drankenpakket: €16,- per persoon 
Water, frisdranken, bier, witte, rode en rosé huiswijn (tijdspanne 2,5 uur) 
 

  



 

Escapemenu 2 - populairste keuze -    € 33,- per persoon 

Verkrijgbaar vanaf 4 personen 

Aan tafel geserveerd:  

 Voorgerecht (keuze uit 3 gerechten) 

Zalm met garnituur 

Rundscarpaccio met garnituur  

Tomaat mozzarella 

Hoofdgerecht (keuze uit 3 gerechten) 

Gegrild varkenshaasje met champignonsaus met frietjes en een slaatje 

Gegrilde steak met saus naar keuze met frietjes en een slaatje 

Vegetarische burger met champignonsaus, sla garnituur, frietjes 

 Nagerecht (keuze uit 2 gerechten) 

Trio van zoetigheden 

Chocolade moelleux met vanille ijs 

Optioneel drankenpakket: €16,- per persoon 
Water, frisdranken, bier, witte, rode en rosé huiswijn (tijdspanne 2,5 uur) 
 

Escapemenu 3       € 36,- per persoon 

Verkrijgbaar vanaf 4 personen 

Aan tafel geserveerd:  

 Voorgerecht 

Bordje van de chef (3 koude voorgerechten) 

 Soep 

Kippenroomsoep 

 Hoofdgerecht (keuze uit 2 gerechten) 

Mixed Grill (varkenshaasje, spare ribs, steak, worst, kip), pepersaus, sla garnituur, frietjes 

Vegetarische burger, sla garnituur, frietjes 

 Nagerecht 

Chocolademousse 

Optioneel drankenpakket: €16,- per persoon 
Water, frisdranken, bier, witte, rode en rosé huiswijn (tijdspanne 2,5 uur) 
 

  



 

Menu The Great Escape Diner     € 39,-  per persoon 

Verkrijgbaar vanaf 10 personen 

Voorgerecht en soep aan tafel geserveerd:  

 Bordje van de chef (3 koude voorgerechten) 

Tomatenroomsoep met balletjes 

Hoofgerecht en nagerecht in buffetvorm:  

 Vlees- en/of viskeuze à la minute gebakken 

 Vegetarische burger à la minute gebakken (vooraf door te geven) 

 Warme groenten 

 Aardappelgerechten 

 Dessertbuffet (pannenkoeken, vers schepijs,...) 

Optioneel drankenpakket: €16,- per persoon 
Water, frisdranken, bier, witte, rode en rosé huiswijn (tijdspanne 2,5 uur) 
 

Menu De Gouverneur      € 39,- per persoon 

Verkrijgbaar vanaf 2 personen zaterdag vanaf 17u00 

OF 

Verkrijgbaar vanaf 20 personen 7 dagen op 7  

Onbeperkt eten van het buffet gedurende 2,5 uur.  

Het buffet bestaat uit: 

 Starters (fingerfood, oesters, tapas, ...) 

 Verschillende soepen 

 Vlees- en/of viskeuze à la minute gebakken 

 Vegetarische burger à la minute gebakken (vooraf door te geven) 

 Warme groenten 

 Aardappelgerechten 

 Dessertbuffet (pannenkoeken, vers schepijs,...) 

Optioneel drankenpakket: €16,- per persoon 
Water, frisdranken, bier, witte, rode en rosé huiswijn (tijdspanne 2,5 uur) 
  



 

Ontbijtbuffet       € 22,50 per persoon 

Verkrijgbaar vanaf 2 personen op zondag tusssen 8u30 en 11u  

OF 

Verkrijgbaar vanaf 20 personen 7 dagen op 7 

Het buffet bestaat uit: 

 Assortiment broodjes, sandwiches, brood 

 Hartig beleg 

 Zoet beleg 

 Omelet gebakken à la minute 

 Spek en ei 

 Pensen en appelmoes, frikadellen, warm geitenkaasje,... 

 Koffiekoeken, pannenkoeken,... 

 Vers fruit 

 Yoghurt 

 Cava, koffie, thee, fruitsap, water 

 

Italian menu kids      € 15,- per persoon 

Verkrijgbaar voor kinderfeestjes vanaf 6 kinderen (10-15 jaar)  

Aan tafel geserveerd:  

 Pizza à volonté 

 Twee frisdranken 

 

Belgian menu kids      € 15,- per persoon 

Verkrijgbaar voor kinderfeestjes vanaf 6 kinderen (10-15 jaar)  

Aan tafel geserveerd:  

 Frietjes à volonté met snack en saus 

 Twee frisdranken 

 


