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Restaurant – Traiteur – Feestmobiel 

   

Restaurant–Tea Room 

Grand Café 
Driespoort 

Feestmobiel Fred 

Foodtruck Wilma 

Ha!!o Fermetje 

   

Jaaroverzicht 2018 – gratis meeneemboekje 
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In 2018 kunnen we met enige fierheid terugblikken op 19 jaar ’t Fermetje. 
Zowel voor onszelf als voor ons team blijft het steeds afwachten of onze 
ideeën, onze werkwijze, onze prijzen én onze keuken zullen aanslaan.  

Voorlopig konden onze formules jullie bekoren. De grote meerderheid van 
onze talrijke bezoekers ervaart een bezoek aan ’t Fermetje als positief. 

De vele reacties liegen er niet om : ‘Eenvoudige, lekkere, beursvriendelijke 
grootmoeders keuken met regelmatig een gastronomisch fantasietje’ – ‘Het 
vriendelijk, correct, jong en gemotiveerd team vergeven wij graag een 
schoonheidsfoutje’ – ‘Supergezellige thema-avonden met bingo en prijzen 
voor iedereen’ – ‘Ruime keuze à la carte met vele seizoensgerechten’ – 
‘Proficiat, hopelijk breien jullie er 

nog vele jaren een vervolg aan…’ 
En ja, wij zijn van plan om met  
dezelfde dynamiek verder te gaan … 
Niettegenstaande de hoge personeelskosten, de dure energierekeningen, de 
druk op de horeca, hebben wij, met de opening van Grand Café Driespoort, 
de aankoop van Feestmobiel Fred en Foodtruck Wilma bewezen dat er een 
frisse wind waait door ’t Fermetje … Wij hebben er zin in !!  

Toch moeten wij zoals iedereen opletten voor de valkuilen : daarom is ’t 
Fermetje op dinsdag, woensdag en donderdag enkel geopend voor groepen. 
(personeel). Maar als tegenprestatie organiseren wij vaker 
budgetvriendelijke etentjes : elke maandag : dagschotels à volonté / elke 
vrijdag : speciale acties oa. scampi’s, burgerkes, côte à l’os, reuze 
brochetten, ribbekes à volonté /   12 dolle woensdagen / ontbijten … én 
natuurlijk specialekes voor valentijn, moederdag, vaderdag, WK-voetbal, 
verkiezingen enz. Weer of geen weer, altijd welkom ! 

Dit boekje ‘ ’t Fermetje 2018’ geeft jullie een volledig overzicht van alles 
wat wij in petto hebben. Wij staan 100% klaar om jullie in 2018 massaal en 
met veel plezier te ontvangen !   

Met culinaire groetjes, 
Marianne, Geert, Elisabeth, Charlotte, Emma , Cyriel & Matis 

en het volledige Fermetje, Grand Café en Feestmobiel-team. 
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Openingsuren ’t Fermetje 
 Maandag  11.30-15.00  18.00-22.00 
 Dinsdag         enkel groepen 
 Woensdag            enkel groepen 
 Donderdag      enkel groepen 
 Vrijdag   11.30-15.00  18.00-23.00 
 Zaterdag  11.30-15.00  18.00-23.00 
 Zondag   11.30-16.00  18.00-22.00 

 
Keuken gaat dicht één uur voor de opgegeven sluitingstijd. 
Van 15 juli tot 15 augustus enkel gesloten op donderdag. 

 

JAARLIJKS VERLOF 

van 02 april tot 09 april 2018 
van 20 augustus tot 27 augustus 2018 
van 29 oktober tot 05 november 2018 

 

 

Restaurant ’t Fermetje 
Dorpsstraat 44  9800 Deinze  

09/380.10.10  www.tfermetje.eu 


