Ontbijten
in stijl

Welkom …
Beste gast,
In deze brochure stellen wij
graag onze ontbijtformules aan u
voor. Of u nu kiest voor een
ontbijt in onze brasserie of voor
een ontbijtje aan huis, u zal er
steeds onze gastvrijheid en oog
voor detail in herkennen.
Laat al uw zintuigen snoepen van
de belangrijkste maaltijd van de
dag en …. genieten maar.
WELKOM IN
CORSENDONKS HOF!
Erwin Blockx – Marc Willems

Hoe kan je je dag beter beginnen dan met een
uitgebreid en gevarieerd ontbijt? Elke dinsdag
en zondag verwelkomen wij u graag in onze
brasserie. Grotere groepen kunnen we plaatsen
in één van onze 3 feestzalen. Bij mooi weer
verzorgen we het ontbijt in onze terrastuin.
Komen ontbijten in Corsendonks Hof, dat is heel
bijzonder. Alles wordt netjes aan tafel gebracht
in 3 gangen.
Als opener word je onthaald met bubbels of
vers sinaasappelsap en een ochtendamuse.
Daarna volgt een ruime maaltijd met broodjes,
beleg, gerookte zalm, brie, fruit, …. Als
afsluiter, en derde gang, zorgt onze chef nog
voor een passend dessert.
We verwachten u en uw gasten tussen
9.30u en 10.30u en dit na reservatie.

Ontbijten bij ons …
Onthaal met bubbels of vers sinaasappelsap
en een ochtendamuse
Assortiment luxe broodjes, boerenbrood,
mini-koffiekoek, croissants
Kaas jong & oud, mortadelle, ham, ambachtelijke
confituur, choco- en speculoospasta, stukje brie,
pepersalami, gerookte zalm, krabsalade, hampreisalade, keuze uit het ‘ei-menu’, granola met
yoghurt, salade van vers fruit,
2 kopjes koffie of thee
Mini-dessert van de chef
€ 25,00 p/p
€ 12,00 voor kinderen tot 11 jaar - Kinderen tot 3 jaar gratis

Geen zin om de deur uit te gaan? Heeft u al
eens gedacht aan een ontbijt aan huis?
Of wilt u uw familie, vrienden, collega's, …. eens
lekker verrassen met een uitgebreid ontbijt?
Een ontbijt aan huis is een echt leuk cadeau!
Bovendien bent u dan de eerste om iemand te
feliciteren.
Het ontbijt is netjes verpakt in een mooie box.
Er hoeft niets teruggebracht te worden. We
leveren elke dag tussen 8.00u en 10.00u.
We leveren in Oud-Turnhout, Turnhout,
Arendonk, Kasterlee, Ravels, Weelde, Retie,
Dessel, Geel, Merksplas, Mol, Beerse en
Vosselaar.
Bestellen kan eenvoudig online, telefonisch, via
mail of bij één van onze medewerkers.

Ontbijten bij
u thuis …
Vers sinaasappelsap
Pistolets & sandwiches, boerenbrood,
mini-koffiekoek, croissants
Kaas jong & oud, mortadelle, ham,
ambachtelijke confituur, choco- en
speculoospasta, stukje brie,
pepersalami, gerookte zalm,
krabsalade, ham-preisalade,
groentequiche, granola met yoghurt,
fruitsalade, mini-dessert van de chef
€ 23,50 p/p
€ 12,00 voor kinderen tot 11 jaar
(=aangepast ontbijt in een leuke kinderbox)

Extra’s …
Kan koffie 1 liter ……………..…… € 16,00
(om te houden)

Fles Cava ……………..………………..€ 17,50
Boeket bloemen ……………..……… € 35,00
Doosje pralines 250 gram …..…. € 15,00
Wenskaart …………………………….. € 3,50
Zakje hondensnoepjes …………….€ 4,50

Corsendonk 2 ● 2360 Oud-Turnhout
0032(0)14450751 ● donderdag gesloten
info@corsendonks-hof.be ● www.corsendonks-hof.be

