
BUSREIZEN 
2020 

Wij ontvangen jullie 
graag … 

 

Restaurant ’t Fermetje 
Dorpsstraat 44 9800 Deinze 

Tel. 09/380.10.10 

www.tfermetje.eu 

info@tfermetje.eu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Café Driespoort  
Gaversestwg 48 9800 Deinze 

Tel. 09/386.01.31 

www.grandcafédriespoort.be  

info@grandcafedriespoort.be 

 



Restaurant ’t Fermetje        Restaurant Grand Café 

Rustiek / Klassiek                                 Strak / Modern 

                    140 plaatsen / 40 terras             70 plaatsen / 70 terras 

Onderstaande prijzen zijn voor groepen vanaf 40 personen. 

Reservatie mogelijk 7/7 - Maaltijdkeuze vooraf meedelen – Chauffeur gratis  

 !! aantalen en aankomstuur – dag zelf tijdig bevestigen !!  
Opgegeven aantallen worden doorgerekend indien niet tijdig verwittigd ! 

Niet tijdig doorgegeven vertragingen -> 25€/half uur (=onze personeelskost) 

Drankje naar keuze twv max. 2.50 € -- sterke bieren/wijn = opleg. * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNACKS 

                                                                              Incl. 1 drank 
     naar keuze*  

Boterhammen met kaas en hesp   7.50  10.00 
(3 boterham / 3 kaas / 2 hesp / verse groentjes / sausjes) 

Croque Hawai       7.50  10.00 
(croque met extra ananas en kaas / verse groentjes / sausjes) 

Croque Boem-Boem      8.50  11.00 
(croque met spaghettisaus en kaas / verse groentjes / sausjes) 

Rustiek Bord           10.50       13.00 
(bruin brood, rauwe ham, paté, hoofdvlees / augurkjes, ajuintjes, groentjes/sausjes) 

Broodmaaltijd in buffetvorm        14.50  17.00 
(diverse broodsoorten, pistolets, sandwiches ….. 8 soorten 
vis en vlees en kaas, verse groentjes en sausjes) 

 



                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkelvoudige 
gerechten 

Vol au vent       12.50 

Stoverij wangetjes    13.50 

Rundstong tomatensaus    13.50 

Kabeljauw kreeftensaus   17.50 

Gebakken zalmfilet    18.50 

Gegratineerde visschotel 19.50 

Scampi’s (9) curry/appel 20.50 

Geserveerd met groentjes en frietjes 

1 drankje naar keuze incl. + 2.50 € * 

Pasta’s 

Macaroni kaas/hesp    9.50 

Penne Bolognaise     9.50 

Lasagna maison    11.50 

Tagliatelli, groentjes 

 en scampi’s  (6st)    15.50 

               (9st)        20.50 

1 drankje naar keuze incl. + 2.50 € * 

 

Specials & seizoensgebonden 

Gekruide Ribbekes à volonté       19.50 

Mosselen natuur (1,300 kg/per portie)     19.50 

Witloof met hesp          15.00 

Grote pot Bouillabaisse         19.50 

(Dé echte zuiderse maaltijd-vissoep met zalm,  
kabeljauw, scampi’s, mosselen, zeevruchten, garnalen …. 
Kaas, rouille, croûtons en stokbrood) 
 

1 drankje naar keuze incl. + 2.50 € *  



Keuze menu 
        Aperitiefje 
                             Kirr of fruitsap 

            *** 
    Tomatenroomsoepje 
            *** 
  Kipfilet,champignonsaus 
             of 
      Kabeljauwhaasje 
        kreeftensaus 
    groenten en frietjes 
            *** 
       Crème Brulée 
            *** 
           Koffie 
            ***     

  1 consumptie naar keuze* 

    

    

    

    

    

13.50 15.50 18.00 21.00 

16.00 18.00 20.50 23.50 

 

Ontbijt – koude schotels – BBQ 

Bijna alles is mogelijk … 

  ook à la carte – zie website 


