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'T STERRENHUYS
Arrangementen
Koffie met cake
- onbeperkt koffie, thee, water
- verse kaneel- en roombotercake van Patisserie Lemmens

€9,50 pp

Koffie met vlaai
- onbeperkt koffie, thee, water
- vlaai assorti van Patisserie Lemmens (1,5st pp)

€13,50 pp

't sterrenhuys basis
- onbeperkt koffie, thee, water
- vlaai assorti van Patisserie Lemmens (1st pp)
- roomboterpuntjes van Bakkerij Koos (2st pp)
ham/kaas/cervelaat

€16,50 pp

't sterrenhuys - regulier
- onbeperkt koffie, thee, water, jus d'orange
- vlaai assorti Patisserie Lemmens (1st pp)
- selectie van roomboterpistoletjes, tarwepuntjes en
dinerbroodjes van Bakkerij Koos (2st pp)
ham/kaas/cervelaat gedeeltelijk met sla/tomaat/komkommer

€18,00 pp

't sterrenhuys - deluxe
- onbeperkt koffie, thee, water, jus d'orange
- luxe vlaai assorti Patisserie Lemmens (1st pp)
- desemstokbroodjes en dinerbroodjes van Bakkerij Koos (2st pp)

€19,50 pp

luxe beleg oa gerookte zalm/brie/kipfilet/sla/tomaat/komkommer

't sterrenhuys - Borrelplank
Div lekkere hapjes, voor ieder wat wils

€12,50 pp

voedselintoleranties, of - allergieën? laat het ons weten!

'T STERRENHUYS
onbeperkt koffie, thee, water

€ 7,50 pp

cola zero / Fanta / Appelsap

€ 2,50

Wijn wit/rood (enkel per fles)

€19,50

Bier

€ 2,50

vlaai
maak een selectie uit het ambachtelijk bereide gebak van
Patisserie Lemmens
Fruitvaai - roomboter bladerdeeg deksel rijkelijk gevuld met fruit
appel | abrikoos | kers | kruisbes

S € 13,25
M € 17,50
L € 21,25

Limburgse kruimelvlaai - gemaakt van roomboterdeeg
crème patissier | abrikoos | kers | kruisbes

S € 13,25
M € 17,50
L € 21,25

Linzenvlaai - Harde Wenerdeeg met fruit en een laagje frangipane
abrikoos | kers | zwarte pruimen

S € 13,50
L € 22,25

Platte rijstevlaai - Roomboterdeeg met smeuige zelfgekookte rijst

L € 21,75

Platte rijstevlaai met slagroom- Roomboterdeeg met smeuige
zelfgekookte rijst, slagroom en chocoladevlokken

L € 28,50

Abrikozenvlaai met slagroom - Roomboterdeeg gevuld met
abrikozen, voorzien van een laag slagroom met witte vlokken

S € 16,50
M € 21,75
L € 28,50

'T STERRENHUYS
Gebak
Aardbeien Saint Honoré - roomboter bladerdeegbodem gevuld
met crème légère, belegd met crème patissier gevulde soesjes
met een caramel fondant topping, verse aardbeien en slagroom

Christoffel - bodem en deksel van meringue met
chocoladeslagroom ertussen. Smaakt het beste licht bevroren

Progress - bodem en deksel van zelfgemaakte meringue met
slagroom ertussen. De zijkant is afgestreken met slagroom en
aangezet met hazelnootkrokant. Smaakt het beste licht bevroren

Grenache - bodem van macarondeeg, crème au beurre met
meringue en als top wederom crème au beurre. De bovenkant een
deksel van macarondeeg, rondom afgewerkt met crème au
beurre, melkchocoladesnippers en bovenop een laagje grenache

Petit Pâtisserie
Laat u verrassen door een selectie van de
fijnste pâtisserie van Lemmens
Een lust voor het oog.
Verwen uw gasten met een selectie van de beste gebakjes, taartjes,
madeleines en cakes van Patisserie Lemmens.
pp. €15,- incl koffie, thee & water

S € 25,50
L € 44,00

S € 15,75
L € 28,25

S € 15,75
L € 28,25

S € 26,50
M € 33,50
L € 41,00

