
 

Restaurant 
Restaurant open op woe, don, vrij vanaf 12 uur  

Zaterdag vanaf 18 uur en  
zondag van 12u-15u en 18u-23u 

Open op feestdagen! 

 

 
 

Mooi park met groot terras, loungezetels 
en verwarmers ter beschikking 

 
 Elke weekdag in de middag Dagschotel 

€ 15,00 
Soep 

-  
Hoofdschotel 

 
 

Gastronomische 
Brunch , 

5 november  & 25 december  2017 
21 januari ,1  apri l ,27 mei ,29 jul i  2018 

Met Discobar  
Start 12 uur 

Cava met Hapje van de chef 
~ 

Koud Buffet 
Zeevruchtenschotel, gegratineerde oesters met 
champagne, Terine van Ganzelever, Asperges, 
Tartaar van Zalm, carpaccio van ossenhaas en 

truffelpasta en parmezaan, tomaat garnaal, 
KREEFT … 

~ 
Warm Buffet 

Lamskroon, Chateaubriand, konijn met geuze, 
Zeetong, Scampi’s van de chef, Kabeljauw, asperges 

… 
~ 

Dessertenbuffet 
Chocoladefontein, Crême Brûlée, Tiramisu,vers 

fruit,kaasbuffet 
~ 

Koffie of thee 
€  77,00 per  persoon  

(€ 27 per kind onder 12 jaar) 
All in (softdranken, huiswijnen, jupiler) 

tot met de koffie  (17 uur) inbegrepen 

Kellenhof  
Restaurant – Feestzaal  

 
 

Onze feestzaal is perfect voor uw trouwfeest, 
recepties, seminaries, rouwtafels enzovoort. 

Hiervoor zijn 7 op 7 open!! 
Restaurant open op woe, don, vrij, vanaf 12 uur 

zat vanaf 18 u en zondag van 12u-15u en 18u-23u  
Open op feestdagen! 

Edingsesteenweg 10 - 9402 Meerbeke  
Tel: 054/33.75.68 

www.kellenhof.be  -  kellenhof@gmail.com 
Zie Facebook pagina Kellenhof Restaurant!! 



Suggesties  
Restaurant 

 
Côte  à  l ’os  

 
kalfskroon 

 
Steak Tartaar 

 
Koni jn met 

geuze 
 

Lamskroon 

OUDEJAARS- 
AVOND 

2017 -  2018 
31 december 2017 start  19 uur 

Glaasje Bubbels & Hapjes van de chef 
~ 

Terrine van Ganzenlever 
Ajuinenconfijt met Toast van Kramiek 

~ 
Halve Kreeft “Belle vue’ 

~ 
Cappucino van  grijze garnalen 

~ 
Filet Pur van Hert 

Seizoensgroentjes aardappelkroketjes en Wildsaus 
~ 

Dessertbord met koffie of thee 
ALL- IN tot 4 uur ’s morgens 

€ 125,00 per persoon 
De menu is voorzien met aangepaste wijnen 

Huiswijn, softdrank en gewone bieren 
Allen tellen we af en toasten we tesamen met glaasje 

bubbels  voor het nieuw “2018” 
Dansgelegenheid vanaf 11 uur tot 4 uur ‘s morgens 

Kaasbuffet zal er ’s nachts voorzien worden 
Reservatie is bevestigd bij storting van volledig bedrag  

op Fortis Iban  BE 39001451325619 
Reservatie  gewenst!  En op voorhand te  

betalen 
Kindermenu is er ook ter beschikking € 45,00 per kind 

 

Suggesties  
Restaurant 

 
Kabel jauw 

 
Gamba’s  

 
Zeetong 

 
Asperges  

 
St  Jakobsnoten 

 
 


