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Dolle Woensdagen 
’t Fermetje – 2018 

 

Sinds vele jaren organiseren wij 12 dolle woensdagen (soms ook op dinsdag) 
… telkens rond een bepaald thema en bijna altijd à volonté !! 

Ook voor 2018 hebben wij ons huiswerk gemaakt : een paar toppers komen 
sowieso terug (mosselen, BBQ, Fruits de mer…), een paar nieuwe doen hun 

intrede (dag van ’t zwijn, dag van ’t rund …) 

En ja hoor … ook nu verloten we tijdens deze dolle woensdagen zitplaatsen 
op onze gratis busreis ! Ditmaal niet met een spelletje bingo maar met ?? 

KOMT DAT ZIEN ! 
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WOENSDAGAVOND 17 JANUARI 2018 

 MOSSELEN à volonté     25.00 € 

JanuaRi … ja hoor een R in de maand … dringend tijd om 

    nogmaals de grote potten op het vuur te zetten ! 

  Schuif gezellig aan en laat je à volonté bedienen van  

     onze super-lekkere jumbo mosselen met frietjes. 

    Natuurlijk voorzien we jullie ook van alle sausjes ! 

 

 

 

WOENSDAGAVOND 14 FEBRUARI 2018 

 VALENTIJNSBUFFET    30.00 € 

Verwen je liefste met een gezellige, ongedwongen avond. 

Of vier je liever samen met een groepje vrienden ? 

Alles is mogelijk : ons groot Valentijnsbuffet bevat voor 

elk wat wils. Koud/warm, vis/vlees, zoet/zout, modern/ 

klassiek. Voel je thuis én geniet van deze avond ! 

 

 

 

   WOENSDAGAVOND 14 MAART 2018 

 DAG van ‘t ZWIJNTJE   25.00 € 

Ons meme zei altijd : ‘van ’t varken kan je alles opeten.’ 

Dit proberen wij jullie vandaag ook voor te schotelen :  

Varkenshaasje, ribbekes, braadworst, kotelet, stoofpot 

van wangetjes, niertjes, lever … aangevuld met groentjes 

patatjes. Ook een hutsepotje mag niet ontbreken. Mmm. 
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   WOENSDAGAVOND 18 APRIL 2018 

  ZUIDERSE AVOND     25.00 € 

    Wij brengen een bezoek aan alle landen rond de 

 Middelandse zee en brengen vele leuke gerechten mee ! 

Pizza’s, pasta, tapas, Bouillabaisse, lamsvlees, parmaham, 

   Zarzuella, kipgerechten, … à volonté … en met een  

glaasje rosé !      De vakantie en de zon op jullie bord ! 

 

 

 

WOENSDAGAVOND 27 JUNI 2018 

 REUZE ZOMER BBQ    25.00 € 

We halen de BBQ van stal ! Kom de geur opsnuiven van de 

 eerste BBQ rookpluimen en geniet van dit zalig moment. 

Proef van 10 soorten vis, 10 soorten vlees, 10 soorten 

bijgerechten, frietjes en zo veel meer … 

Schuif aan naar believen én eet uw buikje maar rond ! 

 

 

 

      DINSDAGAVOND 24 juli 2018 

WOENSDAGMIDDAG & AVOND 25 juli ‘18  

     FRUITS DE MER   30.00 € 

   Onze vrienden gaan vissen op zee… én brengen mee … 

 Oesters, krabben, mosselen, garnalen, wulloks, kreeft, 

venusschelpen, kreukels, langoustines … Wij maken alles  

  supervers klaar en presenteren u onze unieke reuze-  

       plateau’s fruits de mer.     À votre santé !  
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  DINSDAGAVOND 07 AUGUSTUS 2018 

WOENSDAGMIDDAG & AVOND 8 AUG’18 

10 soorten MOSSELEN à volonté 25.00 € 

Het nieuwe mosselseizoen is gestart. Wij laten u mee- 

genieten van 10 smaken JUMBO-mosselen : witte wijn,  

ricard, room, look, pikant, provençaals, saffraan, curry,  

roquefort. Schuif aan, kies je soort mosselen, neem je 

frietjes … Smakelijk !   …en ’t is pas OK als je meerdere 

keren aanschuift. 

 

 

WOENSDAGAVOND 19 SEPTEMBER 2018 

 DAG VAN ‘t RUND    30.00 € 

Steak, schoudersteak, kraaiesteak … entreçote,  

Cote à l’os, filet pur, chateaubriand, rundstong in madeira 

Ossenstaartsoep … carpaccio … steak tartaar … 

Ja, ’t is een groot beest. We kunnen blijven opsommen 

 maar proeven lijkt me leuker ! Welk sausje wil je er bij ?  

 

 

 

  WOENSDAGAVOND 10 OKTOBER 2018 

  VERKIEZINGSBUFFET   25.00 € 

 Zondag is ’t zover … Wie worden de nieuwe schepenen?  

  Wie wordt onze nieuwe burgemeester ? Tijdens ons  

  groot verkiezingsbuffet heb je nog even tijd, bij een  

 droogje en een natje, om alles op een rijtje te zetten. 

 Vandaag moet je enkel kiezen wat je gaat eten … 😊 
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 WOENSDAGAVOND 14 NOVEMBER 2018 

  GROOT WILD BUFFET   30.00 € 

 Voor de 2° keer gaan wij op jacht en hopen andermaal 

  enkele mooie exemplaren mee te brengen : Everzwijn,  

  fazant, reebok, Hert, wild konijn, patrijs … Allemaal  

 belanden ze in de pot en aangevuld met wintergroentjes, 

 peertjes, appeltjes en besjes zijn ze niet te versmaden. 

 

 

WOENSDAGNAMIDDAG 5 DECEMBER ‘18 

 SINTERKLAAS TEA-ROOM  5€/10€ 

Sinterklaas en zijn pieten komen aanschuiven voor onze 

uitgebreide tea-room. Natuurlijk brengt hij geschenkjes 

mee voor alle brave kindjes maar Hij zal ook à volonté 

smullen van de wafels, pannenkoeken, donuts en beignets. 

Koffie, Thee en Chocomelk zijn naar believen inbegrepen. 

5€/kind, 10€/volwassene om 13.30u – 15.00u of 16.30u 

 

 

 

 

januari februari maart april juni juli 

augustus augustus september oktober november december 

 

Vraag uw deelnamekaart en WIN in december mooie prijzen ! 
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Woensdag 15 augustus 2018 

12 UUR van ’t FERMETJE 
Vandaag ben je 12 uur onze gast in ’t Fermetje …  

Tussen 8.30u tot 20.30u serveren wij jullie ontbijt, lunch, 

en avondmaal. Wij voorzien tijdens een leuke wandeling- 

fotozoektocht ook enkele lekkere tussendoortjes !  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer ?  woensdag 15 augustus 2018 om 08.30u 

Waar ?     ’t Fermetje Dorpsstraat 44 9800 Deinze 

Schema ? 8.30u reuze ontbijt in ’t Fermetje 

  9.30u – 12.00u ochtendwandeling met  

              fotozoektocht én aperitiefstop. 

  12.00u-14.00u Lunch op geheime locatie 

  14.00u-16.00u Namiddagwandeling met  

              leuke opdrachten én 4uur-stop. 

  16.00u-18.00u Eindsprintje tot de meet ! 

18.00u verzamelen geblazen in ’t Fermetje  

voor een aperitiefje en het avondmaal. 

19.30u-20.30u prijsuitreiking van de 

fotozoektocht en de vragenronde. 

WIN JIJ DIT JAAR ONZE HOOFDPRIJS 

“VLIEGVAKANTIE – 2 PERS – ALL-IN” 

Prijs ? Normale prijs voor de ganse dag : 80 € 

  Hoe sneller je boekt, hoe voordeliger ! 

            Per maand gaat er immers 5 € af … dwz. 

  Boek in jan=50 € / feb=55 € / maa 60 € 

           apr=65 € / mei=70 € / juni 75 € 

     juli=80 € / aug= maximum 200 pers 

SNEL RESERVEREN IS DE BOODSCHAP 

VOLZET = VOLZET 

Dit zijn enkele beelden die de 
deelnemers in 2017 moesten 
zoeken … én ’t was niet altijd 

eenvoudig. 

 

én de winnaar won een vliegreis 
en verblijf van 4 dagen in het 

zonnige Griekenland ! 

PROFICIAT !   

 


