
 

 

@ ’t Zoaltje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ip Zilleghem Platse 

              

 

 

Wij heten u en uw groep 
ook in 2023 van harte 

welkom bij ons in 
‘t Zoaltje  

Ip Zilleghem Platse! 
 



Komen eten in groep @  

’t Zoaltje Ip Zilleghem Platse 
 

 

 

1/  Groepsmaaltijden  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Wij dekken voor u de tafels (basic, u kunt zelf versiering aanbrengen indien 

gewenst), serveren het aperitief en voorzien uw maaltijd (meestal au bain 

marie). Verder is er geen bediening voorzien.  
Drank is in zelfbediening, alles staat gekoeld in de bar en de glazen zijn ter 

beschikking. 

Voor het gebruik van ‘t Zoaltje wordt geen aparte huur aangerekend. 
Er worden maximum 2 verschillende gerechten per groep voorzien (+ 

eventueel een vegetarische of andere speciale maaltijd) 

Er wordt geen drank of eten van buitenaf meegebracht. 
 

 

Aperitief en wijnen 
- Cava          14 €/fles 

- Champagne maison       30 €/fles 

- Wijn (huiswijn)        14 €/fles 

- Cocktail maison        15 €/liter 

- Vers fruitsap        10 €/liter 

- Gewoon fruitsap       5 €/liter 

 

Koude maaltijden 
 

 Vleesschotel op bord + brood en boter     19 € pp 

 Boerestute met koas en hespe, vergezeld van groentjes  

en sausjes          12 € pp 

 Belegde broodjes mix plateaus (min. 6 broodjes pp)  10 € pp 

 Kaasbord met brood en boter      20 € pp 

 Koude schotel met vis en vlees op bord + brood en boter 26 € pp 

 Kaasbuffet (incl brood en boter, fruit, noten)   22 € pp 

 Koud buffet vis en vlees (incl groenten, brood, pasta, aardappelsla) 30 € pp 

 Breughelmaaltijd (incl groenten, brood, aardappelsla)   28 € pp 

 

 

 

 



 Warme maaltijden  

Meestal geserveerd au bain marie 

 

 Spaghetti bolognaise        13 € pp 

 Macaroni met ham en kaas       13 € pp 

 Lasagne bolognaise        14 € pp 

 ½ gebakken kip met jussaus, gebakken aardappeltjes  

en groentjes         16 € pp 

 Vol au vent met puree en appeltje     16 € pp 

 Stoofvlees met gebakken aardappelen en appelmoes  16 € pp 

 Gevogeltefilet met saus naar keuze, puree en groentjes  20 € pp 

 Beenham met saus naar keuze, puree en groentjes  20 € pp 

 Hutsepot maison (enkel tijdens de wintermaanden)  20 € pp 

 Verse paella van het huis       22 € pp 

 Rundstong madeira met puree, wortelen en erwtjes  20 € pp 

 Zalmfilet met puree en groentjes      28 € pp 

 Vispannetje met puree, pasta en groentjes    28 € pp 

 Pasta buffet (warm) (incl brood, kazen, tabasco’s, kruiden) 18 € pp 

 

Dessert 

Koffie (percolator meerdere tassen pp) en stuk taart    6.50 € pp 

Koffie espresso           2.50 € pp 

Koffie percolator (in zelfbediening, meerdere tassen pp)  3 € pp 
  

Andere dranken 

(dit is in zelfbediening, u neemt wat u wenst uit de frigo in de bar) 
U kiest op voorhand wat wij in de frigo klaarzetten 

 

Jupiler 1.50 € Rubbens streekbiertje 4 € 
Kriek 2.50 € Duvel 4 € 

Hoegaarden/Palm 2.50 € Alcoholvrij bier 4 € 
Leffe 3 € Andere zwaardere bieren 4 € 

Brugse Zot 4 € Flessen frisdrank 4 € 
Flessen wijn 14 €/st Flessen water   3 € 

 
  



 
 

2/ Andere feestformules met bediening t.e.m. de maaltijd 
 

RECEPTIE 
 
Fles witte of rode wijn     14 € 

Fles picon        14 € 
Fles cava van het huis      14 € 

Fles champagne van het huis    28 € 

Vers geperst fruitsap      10 €/ltr 
Gewoon fruitsap      5 €/ltr 

Cocktail maison       15 €/ltr 

Alcoholvrije cocktail/mocktail    10 €/fles 
 

5 verschillende koude hapjes pp:                               10 € pp 
- Toastje gegarneerd 
- Lepelglaasje 
- Opgevulde dadel 
- Opgevuld witloofblaadje 
- Schoteltje met gerookte zalm, citroen en ajuinsnippers 

 
3 verschillende warme hapjes pp:                                         10 € pp 

- Scampihapje 
- Vers soepje 
- Kippenboutje met dipsaus 

 

3 verschillende koude hapjes +  
3 verschillende warme hapjes:                17 € pp 

- Toastje 
- Lepelglaasje  
- Schoteltje met gerookte zalm, citroen en ajuinsnippers 
- Scampihapje 
- Vers soepje 
- Kippenboutje met dipsaus 

Schotel met groentenhapjes en dipsauzen 29 € 

Schotel met borrelhapjes, kaas- en salamiblokjes 25 € 
 
 
 

 
  



KOFFIENAMIDDAG 

 

Aperitief en wijnen 
Fles witte of rode wijn     14 € 

Fles picon        14 € 
Fles cava van het huis      14 € 

Fles champagne van het huis    28 € 

Vers geperst fruitsap      10 €/ltr 
Gewoon fruitsap      5 €/ltr 

Cocktail maison       15 €/ltr 

Alcoholvrije cocktail/mocktail    10 €/fles 
 

5 verschillende koude hapjes pp:                              10 € pp 

- Toastje gegarneerd 
- Lepelglaasje 
- Opgevulde dadel 
- Opgevuld witloofblaadje 
- Schoteltje met gerookte zalm, citroen en ajuinsnippers 

 
3 verschillende warme hapjes pp:                                     10 € pp 

- Scampihapje 
- Vers soepje 
- Kippenboutje met dipsaus 

 

3 verschillende koude hapjes +  
3 verschillende warme hapjes:              17 € pp 

- Toastje 
- Lepelglaasje  
- Schoteltje met gerookte zalm, citroen en ajuinsnippers 
- Scampihapje 
- Vers soepje 
- Kippenboutje met dipsaus 

Schotel met groentenhapjes en dipsauzen 29 € 

Schotel met borrelhapjes, kaas- en salamiblokjes 25 € 

 

 



 

Koffie en gebak 
 

Koffie (percolator meerdere tassen pp) en stuk taart   6.50 € pp 

Koffie (percolator meerdere tassen pp) en 2 stukken taart pp 10 € pp  
Koffie espresso          2.50 € pp 

Koffie percolator (in zelfbediening, meerdere tassen pp) 3 € pp 

 
Uit de volgende taarten kunt u uw keuze maken 

(taarten zijn steeds per 4 of 6 personen) 

* biscuit fruit 
* biscuit aardbei 

* bladerdeegtaart fruit 

* bladerdeegtaart aardbei 
* chocoladetaart 

* bavarois framboos 

* rijsttaart 
* bresilienne 

* kriekentaart 

* bananentaart 
  

Andere dranken 

(dit is in zelfbediening, u neemt wat u wenst uit de frigo in de bar) 
U kiest op voorhand wat wij in de frigo klaarzetten 

 

Jupiler 1.50 € Rubbens streekbiertje 4 € 
Kriek 2.50 € Duvel 4 € 

Hoegaarden/Palm 2.50 € Alcoholvrij bier 4 € 
Leffe 3 € Andere zwaardere bieren 4 € 

Brugse Zot 4 € Flessen frisdrank 4 € 
Flessen wijn 14 €/st Flessen water   3 € 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  



MAALTIJDEN 

 

1/ Mix grill: All in formule  

 

Aperitief  
- 2 glazen cocktail maison, alcoholvrije cocktail of fruitsap 

- Aperitiefhapjes: 

 Scampispiesje 

 Grillworst op een stokje 

 Kippenboutje 

Maaltijd 

ZELFBEDIENING AAN HET BUFFET: 

 Uitgebreid groentenbuffet met diverse groentenbereidingen en rauwkost 

 Aardappelsalade 

 Pastasalade 

 Rijst met groentjes 

 Brood en boter 

 Diverse koude sausjes 

 

AAN DE GRILL of AU BAIN MARIE: 

 Warme archiducsaus, druivensaus of mosterdsaus (keuze op voorhand doorgeven) 

 gemarineerde en gebakken krieltjes  

 4 soorten uit te kiezen (max 1 soort vis), uw keuze op voorhand doorgeven aub 

BBQ worst Chipolata op een stokje 

Gemarineerde kipfilet Gekruide kippenbout 

Gemarineerde kalkoenbrochette Lamskotelet 

Snede kruidenspek Hamburger   

Ardeense kotelet Beenham 

Grillworst Witte worst 

Witvis in papillotte Zalm in papillotte 

Duo van witvis en zalm in papillotte Scampibrochette 
 

+ wijn, water en frisdranken aan tafel tijdens de maaltijd 

Dessert 

Ijsdessert  

 

De prijs voor dit menu, aperitief, wijn, frisdranken en water inbegrepen t.e.m. 
de maaltijd, alsook het gebruik van ’t Zoaltje met alle faciliteiten en de 

bediening tot en met het dessert bedraagt 43 € per persoon 

 

(Koffie kan ook voorzien worden bij het dessert = supplement van 3 € pp) 

 
 
 
 

 
 
 



2/ BEENHAM, all in formule 
 

Aperitief  
- 2 glazen cocktail maison, alcoholvrije cocktail of versgeperst fruitsap 

- Aperitiefhapjes: 

 Scampispiesje 

 Grillworst op een stokje 

 Kippenboutje 

 

Maaltijd 
 

ZELFBEDIENING AAN HET BUFFET: 

 Uitgebreid koud groentenbuffet met diverse groentenbereidingen en rauwkost 

 Aardappelsalade 

 Pastasalade 

 Rijst met groentjes 

 Brood en boter 

 Diverse koude sausjes 

 Dikke sneden beenham à volonté 

 Warme archiducsaus, druivensaus, portosaus of mosterdsaus (keuze op voorhand 

doorgeven) 

 

+ wijn, frisdranken en waters aan tafel inbegrepen tot aan het dessert 

 

Dessert 
Ijsdessert  
 

De prijs voor dit menu, aperitief, wijn en water inbegrepen, alsook het gebruik van ’t 

Zoaltje met alle faciliteiten en de bediening tot en met het dessert bedraagt 38 € per 

persoon 

(Koffie kan ook voorzien worden na de maaltijd = supplement van 3 € pp) 

 

3/ BEENHAMFORMULE iets eenvoudiger 
 

ZELFBEDIENING AAN HET BUFFET: 

 Uitgebreid groentenbuffet met diverse koude groentenbereidingen en rauwkost 

 Aardappelsalade 

 Pastasalade 

 Rijst met groentjes 

 Brood en boter 

 Diverse koude sausjes 

 Dikke sneden beenham à volonté 

 Warme archiducsaus, druivensaus, portosaus of mosterdsaus (op voorhand door te geven) 

 
De prijs voor de eenvoudige beenhamformule, alsook het gebruik van ’t Zoaltje met alle 

faciliteiten en de bediening en afruimen tot na de maaltijd bedraagt 28 € per persoon 

 

 



 

KOUD BUFFET-FORMULE 

Een buffet wordt voor u klaargezet met: 

- tomaat garnalen 
- opgevulde perzik 

- tongrolletje met dillesaus 

- vers gestoomde zalm 
- scampi's 

- gerookte zalm 

- gerookte forel 
- gerookte heilbot 

- ham-aspergerolletjes 

- meloen met ganda 
- kippeboutjes 

- stukjes grillworst 

- huisgemaakt hoofdvlees 
- gekookte eitjes 

- diverse soorten groentjes 

- aardappelen 
- pastasalade 

- brood 

- boter 
- koude sausjes  

DE PRIJS VOOR DIT BUFFET BEDRAAGT 30 € pp 

DRANKENFORMULE  
(indien gewenst, drank kan ook apart gerekend worden) 

De drankenformule aan tafel bedraagt 6.50 € per persoon. 

Hiervoor voorzien wij gedurende de maaltijd aan tafel witte wijn, rode wijn, 
waters en frisdranken. 

Bieren zijn niet inbegrepen in de drankenformule. 

 
Prijs van de drank na de maaltijd: 

Jupiler 1.50 € Rubbens streekbiertje 4 € 

Kriek 2.50 € Duvel 4 € 
Hoegaarden/Palm 2.50 € Alcoholvrij bier 4 € 
Leffe 3 € Andere zwaardere bieren 4 € 

Brugse Zot 4 € Flessen frisdrank 4 € 
La chouffe 4 € Flessen water  3 € 

 
 



soep of voorgerecht 

hoofdgerecht 

stuk taart met koffie 
 

WARME MENU-FORMULES 

 

Stel zelf uw menu samen 
Een standaard menu bestaat uit: 

 

 

 

 

 

en kost 40 € per persoon 

Hierbij is bediening tot na de koffie inbegrepen.  
Ook het gebruik van ’t Zoaltje met alle faciliteiten is inbegrepen. 

Wij dekken de tafels op voorhand voor u.

 
Kies uw soep…. 
(er is steeds 1 broodje en botertje inbegrepen pp) 

 

 Tomatenroomsoep 

 Groentenroomsoep 

 Kippenroomsoep 

 Champignonsoep 

 Aspergeroomsoep 

 Witloofroomsoep met spek 

 Erwtensoep met stukjes rookworst 

 Kervelsoep 

 Waterkerssoep 

 Preisoep 

 Pompoensoep 

 Bloemkool/broccoli soep 

 Vissoep royal (= supplement 2 € pp) 

 
  



Wenst u liever een voorgerecht in plaats van soep? 

Ook dat kan! 

Hieronder vindt u de soorten waaruit u kan kiezen.  

Er is telkens een klein supplementje. 

Een broodje en botertje zijn steeds inbegrepen 

 

 Meloen met gandaham en garnituur  (supplement= 4.50 €) 

 Breughelbord met garnituur (supplement= 4.50 €) 

 Tomaat garnalen met garnituur (supplement= 7.50 €) 

 Krab-garnaal cocktail (supplement= 6 €) 

 Kaaskroketten met garnituur (supplement= 3 €) 

 Garnaalkroketten met garnituur (supplement= 6 €) 

 Duo van kaas- en garnaalkroket en garnituur (supplement= 4 €) 

 Scampipannetje met taggliatelli (supplement= 4 €) 

 Vispannetje maison op een bedje van pasta (supplement=5 €) 

 

Wenst u een voorgerecht en soep?  

Dat kan ook, de meerprijs is dan: supplement voorgerecht + 3 €. 

 
  



Kies uit hoofdgerecht…. 
 
Voor uw hoofdgerecht kiest u 1 soort vlees of vis, uw saus naar keuze  

en 1 of 2 bijgerechten. 

Er is telkens een warme groentenkrans inbegrepen aangepast aan het seizoen. 
  

Vleesgerechten met saus naar keuze 

(Andere voorstellen zijn ook mogelijk) 

 

Visgerechten: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

DRANKENFORMULE 
 

Eventueel kunt u kiezen voor de drankenformule aan tafel : 

- ofwel 6.50 € per persoon. (wijn start aan het hoofdmenu) 
- ofwel 9 € pp indien u kiest voorgerecht ipv soep (wijn start dan al aan het vg) 

 

Verder voorzien wij gedurende  de volledige maaltijd aan tafel waters en 
frisdranken. Bieren zijn nooit inbegrepen 
  

Kalkoenfilet Varkenshaasje Bereid stoofvlees 

Ardeens gebraad Rundstong (madeira) Gevogeltefilet  

Kalkoennootjes (dijvlees) Steak Beenham 

Zalmfilet met saus naar keuze  Scampipannetje van het huis 

Vispannetje van het huis Tongrollen met witte wijnsaus 

Duo van zalm en witvisfilet  

Bijgerechten: 

- Aardappelpuree 

- Krielaardappeltjes natuur  

- Gebakken patatjes 

- Gratin dauphinoise 

- Rijst 

- Tagglliatelli 

Soorten saus: 

 Archiducsaus 

 Druivensaus 

 Mosterdsaus 

 Peperroomsaus 

 Boursinsaus 

 Portosaus 

 Wildsaus 

 Vleessaus 

 Bearnaisesaus 
 



 

ROUWMAALTIJDEN 
Ook op momenten dat het minder goed gaat kunnen wij u van dienst zijn. 

Bij ons kunt u in alle rust, samen met uw geliefden, een rouwmaaltijd benuttigen. 

Wij kunnen maximum 35 personen een plaatsje geven. 

  

APERITIEF  

Porto wit of rood  4 € 

Kir    4 € 

Glas wijn   4 € 

Vers fruitsap   5 € 

Gewoon sinaassap  3 € 

Frisdrank   2 € 

 

BROODMAALTIJD  25 € pp  

Mix van belegde broodjes, belegd met diverse soorten groenten en diverse soorten beleg. 

Gedurende de maaltijd is er verse soep inbegrepen 

Daarna wordt een een stuk taart voorzien. 

 

WARME MAALTIJD   30 € pp 

op bord geserveerd, geen repasse 

*  Verse soep met soepbroodje en botertje 

*  Gevogeltefilet, ardeens gebraad, varkenshaasje of zalmfilet (1 keuze per maaltijd) 

 Keuze uit archiducsaus, portosaus, druivensaus, bearnaise, mosterdsaus (of vissaus bij 

 de vis) 

 Verse aardappelpuree 

 Groentenmix 

*  Stuk taart  

 

DRANKEN 

Frisdranken   2 €  Brugse Zot bruin of blond 4 € 

Pils Jupiler   1.5 €  Duvel    4 € 

Palm     3 €  Glas wijn   4 € 

Kriek    3 €  Koffie    2.50 € 

Leffe bruin of blond  4 €  Thee    2.50 € 

   

Rouwmaaltijden kunnen wij enkel ’s middags voorzien.  

De tafels worden voor u gedekt en de opkuis van het zaaltje is ook inbegrepen.  

Andere dranken dan waters, frisdranken, koffie, thee en soep gedurende de maaltijd worden 

apart bijgerekend. 

Na de maaltijd worden de dranken per consumptie aangerekend, hetzij op rekening, hetzij aan 

de consument ter plaatse (dit valt af te spreken op voorhand met de familie) 



 

BIJEENKOMST of VERGADERING in ‘t Zoaltje  

(zonder maaltijd) 
 

Indien u ‘t Zoaltje wenst te huren voor een vergadering of bijeenkomst 
in groep (dus zonder maaltijd), dan rekenen wij een huurprijs aan van 
30 €/avond.  
(bij gebruik van de kachel, dus in de koude maanden rekenen wij een 
huurprijs van 50 €/avond aan) 

Vraag naar onze prijs voor halve dag en volle dag. 

 

Er is een tv aanwezig met HDMI kabel om uw pc op aan te sluiten. 

 

Op voorhand bespreken we welke dranken en versnaperingen u in de 
frigo wenst 

De verbruikte dranken en/of chips worden na afloop aangerekend. 

Het is niet toegestaan om dranken en/of eten van buitenaf mee te 
brengen.  

 

Wij hebben respect voor onze buren en zijn ervan overtuigd dat het niet 
nodig is dat de buren uw muziek kunnen horen tot in hun woonkamer. 
 

Mogen wij ook vragen om de buitendeur steeds te sluiten. 
 

De rokers kunnen buiten hun sigaret roken maar ook daar vragen wij uit 
respect voor onze buren om geen grote besprekingen, feestjes of 
vergadering buiten te houden. 

 

Voor alle vragen kunt u ons steeds contacteren! 

 

 

 


