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Voor de 21° keer hebben wij ons overzichtsboekje gemaakt. 
Je zal ontdekken dat wij bepaalde, bestaande formules 
hebben aangehouden …. sommige aangepast én een deel nieuwe 
toegevoegd. 

Marianne & Geert baten, samen met hun  

ganse team, reeds 21 jaar ’t Fermetje uit. 
’t Fermetje pretendeert géén ‘haute cuisine’ 
maar een no-nonsense keuken… met verse en  
lekkere ingrediënten ! Betaalbaar, snel en op 
z’n Bourgondisch. Bij ons kiest iedereen wat 

hij wil … geen 3 gerechten per tafel. 
 

Elisabeth, Marie & Katrien zijn reeds 4 jaar 
super-gemotiveerd en enthousiast om jullie 

te bedienen. Je kan er terecht voor een  
snelle lunch (dagschotel-wraps-panini-pasta’s 

slaatjes…) of voor een gezellige tea-room 
namiddag (hartjeswafels-pannenkoeken-ijs)  

 
Charlotte heeft jullie in 2019 laten genieten 

van super-lekkere gerechtjes en dranken.  
Maar dit was voor haar niet voldoende.  

In 2020 blijft Petit Restaurant gesloten en 
gaat Charlotte nieuwe smaken en horizonten 
ontdekken … Wij houden jullie op de hoogte ! 

 
Onze Feestmobiel blijft bollen in 2020 ! 

Frietjes, pasta, tapas … maar ook voor BBQ, 
Côte à l’os en zoete lekkernijen komen wij. 

 Feesten groot of klein ‘Ha!!o fermetje’  
zal er zijn. Wees er wel snel bij om te boeken 

anders zal je elders moeten zoeken ! 
 

 

 

 

 



INFO ’t FERMETJE 

 

Op de volgende pagina’s kan je deze info vinden : 

 Winter-, Lente-, Zomer- & Herfstmenu’s 

 Groepsmenu’s (vanaf 10 personen) 

 12 maanden – 12 menu’s uit vakantielanden 

 Info busreizen en verenigingen 

 Speciale acties (maandag & vrijdag) 

 Breek de Week-dagen (vervanging dolle woensdagen) 

  
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Feesten en lekker eten is een eeuwenoude traditie. 

 Welk etentje u ook verkiest … eenvoudig of luxueus … voor welk feest 
u ook opteert … groot of klein … thuis of op restaurant … .  

Waarschijnlijk hebben wij voor u in 2020 de ideale oplossing ! 

 

‘s Middags & namiddag Grand Café  Snelle lunch & tea room 

Weekends  ’t Fermetje  Feestjes, Menu’s, à la Carte, Specials 

Om ’t even wanneer  Feestmobiels  babyborrel, verjaardag … 

 


