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Leemweg 24 

9980 Sint-Laureins 

Tel.: 09/379 78 37 

E-mail: info@plattelandscentrum.be 

www.plattelandscentrum.be 

Aanbod 2022 - maaltijden 
Vanaf 10 personen: 

 

 

Koffie (1 tas) en 1 bundertaart (appel- of kriekengebak)      € 5,00 p.p. 

         

 

Hoevepicknick* luxe  € 17,00 p.p. volw. 

  € 14,00 p.p. kind 

 

* 2 minisandwiches, krokant broodje, hartig gevulde croissant, charcuterieschotel met kaas, vlees, groentjes, quiche, 

groentjes en fruit uit eigen streek, huisbereid gebak en een zuiveldessertje – dit alles onder voorbehoud van 

beschikbaarheid/seizoen. Vegetarisch alternatief is mogelijk.  

  

 

 

Kaasschotel  € 15,50 p.p.  

Verschillende broodsoorten, 5 soorten kaas, chutney, fruit gedroogd en vers volgens seizoen en beschikbaarheid. 

 

 

Schotel met hoevekazen en hoevevlees   € 17,00 p.p. 

Verschillende broodsoorten, 3 soorten kaas, 3 soorten vlees, chutney, fruit, salade en dressing. Kan variëren volgens 

beschikbaarheid en seizoen.  
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Broodjesmaaltijd “Wraps Meetjesland” luxe            € 13,00 p.p. 

 

Allerhande wraps met verschillende vullingen, in buffetvorm. 2 grote wraps per 

persoon: 

 Dankaartkaas 

 Frapa geitenkaas 

 Augustijnpaté met uiencompôte 

 Bezembinderham met krokante uitjes en Meetjeslandse pickles 

 Huisbereide salade van zalm, roomkaas en groene kruiden 

 Bereid gehakt met graantjesmosterd 

 

Rijkelijke afwerking van groenten, kruiden en fruit. Kan variëren naargelang seizoen en marktproducten. We kunnen 

een gevarieerd vegetarisch alternatief voorzien. 

 

 

Broodjesmaaltijd luxe: 6 mini zachte broodjes per persoon           € 13,00 p.p. 

 

Allerhande mini zachte broodjes, met verschillende vullingen: 

 Dankaartkaas 

 Frapa geitenkaas 

 Augustijnpaté met uiencompôte 

 Bezembinderham met krokante uitjes en Meetjeslandse pickles 

 Huisbereide salade van zalm, roomkaas en groene kruiden 

 Bereid gehakt met graantjesmosterd. 

Inclusief rijkelijke afwerking met groenten, kruiden en fruit. Kan variëren naargelang seizoen en beschikbaarheid. 

Gevarieerd vegetarisch alternatief is mogelijk. 

 

 

Broodjesmaaltijd standaard: 5 mini broodjes per persoon              € 7,50 p.p. 

 

Mini sandwich, met verschillende vullingen en groenten 

 

 

Meetjeslandse tapasplank                   € 6,00 p.p. 

 

Focaccia, ciabatta, kaas, mousse, vlees, bladerdeegkrokantjes, groentjes met dip, 

olijven, tappenade,…Kan variëren naargelang seizoen en beschikbaarheid.  

       

 

 

 

 

 

 

Dessertbuffet           €9 p.p. 

5 kleine dessertjes per persoon in glazen potjes of mooie schoteltjes 


