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Informatie dagtrips

•  Vanaf 20 personen wordt het middagmaal van de 
buschauff eur gratis aangeboden 

•  Vanaf 50 personen: - 1 persoon gratis.
•  Het aantal deelnemers kan slechts tot 2 werkdagen 

voor het geplande bezoek gewijzigd worden. Nadien 
dient men voor het opgegeven aantal personen te 
betalen indien er minder personen aanwezig zijn. 

•  Om een vlotte bediening te verzekeren, is het 
noodzakelijk dat de groep hetzelfde menu kiest.

•  De arrangementen zijn ook op zaterdag en zondag 
geldig, tenzij anders vermeld. 

•  Toerisme Kortrijk stuurt steeds een schriftelijke 
bevestiging.

•  Groepen van minder dan 15 personen betalen toch 
voor 15 personen

Reservatie dagtrips

•  Reservatie dient minstens 14 dagen op voorhand te 
gebeuren.

•  U betaalt een voorschot van 125 euro na ontvangst van 
de bevestiging.

•  De eindafrekening gebeurt ter plaatse en kan cash of 
met bankcontact gebeuren.

Annuleringskosten

• Tot 1 week voor de datum van uw bezoek storten wij je 
voorschot terug min € 20 boekingskosten.

•  Minder dan 1 week voor de datum van je bezoek verlies 
je je voorschot.

•  Bij no-show op de dag van de afspraak worden de 
volledige kosten aangerekend

Informatie 
en reservatie

Menu’s 
en andere heerlijkheden 
Menu 1: Stoverij op zijn Vlaams met Bellegems Bruinbier
Menu 2: Kalkoenfi let met champignons en kroketjes 
Menu 3: Orloff gebraad met ham- en kaassaus      
Menu 4: Americain met frietjes             
Menu 5: Vol-au-vent met frietjes
Menu 6: Caesar Salade
Prijs menu 1- 6: € 13.80

Menu 7: Gebakken zalm met garnituur 
Menu 8: Kortrijkse kalfsbil met seizoensgroenten
Menu 9: Lamsstoofpotje met warme groenten
Menu 10: Pasta met scampi
Prijs menu 7- 10: € 20 

Facultatieve supplementen:

Aperitief
Kir, Porto, Martini: € 4,85 p.p.
Voorgerechten
Soep van de dag: € 3 p.p.
Gerookte zalm met garnituur: € 9,50 p.p.
Italiaanse ham met meloen: € 9,50 p.p.
Desserts
Koffi  e: € 2,50 p.p.
Koffi  e en Kalletaart: € 6,70 p.p.
Dame Blanche : € 5 p.p.
Broodmaaltijd  
Wit/bruin brood, kaas, ham, paté: € 7 p.p.
Vlasbordje
Broodje lijnzaad, guldensporenpaté en vlaskaas: € 7 p.p.
Avondmaal   
Indien gewenst kan Toerisme Kortrijk een avondmaal 
voor de groep reserveren. Op verzoek kan de maaltijd 
van ‘s middags verschoven worden naar ‘s avonds. 
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