
Voor superhelden tot 12 jaar!
 
1 donut - 1 sandwich - brood - huisgemaakte con�ituur
en choco - beleg - babybel- vers fruit

(B)ENGELONTBIJT   11 EURO/PP

Prosecco                   16 euro/�les
Vers fruitsap               4 euro /0,5l
Vers groentesap         4 euro / 0.5l

Mocktail: pompelmoes-rozemarijn    4 euro /stuk

EXTRA: DRINKS 

BREAKFAST 
We love sleep because it's like a timemachine to breakfast!

Allergeneninformatie verkrijgbaar op aanvraag.

croissant of chocoladebroodje - 1 pistolets - brood -
verse boter - huisgemaakte choco - huisgemaakte
con�ituren - beleg - Griekse yoghurt - huisgemaakte
granola - vers fruit - ei en spek (om zelf te bereiden).
 
Geleverd vanaf 7u30.

SUN RISE   16.5 EURO / PP

GRATIS GELEVERD BIJ VILLA VELDZICHT VANAF 8 PERSONEN.

Koekjestaart                  4 euro/ stuk
Poffertjes                 4 euro/ 10 stuks
Pannenkoeken          3 euro / 2 stuks
Cake naar seizoen            3 euro /pp

 
Al deze producten zijn vers en huisgemaakt.

EXTRA:  SWEETS

Oesterbereiding koud / natuur           4 euro/oester  
�uiche met gerookte zalm                     4,5 euro/pp
 
Al deze producten zijn vers en huisgemaakt.

EXTRA: LUXE



2 seizoenssalades + soep                    19 euro/pp
2 seizoenssalades + soep + dessert    22 euro/pp
 
Inclusief brood en boter.

LUNCHBUFFET:  

Facebook: Foo'Dee
Instagram: joel_oliviers_foodee
E-mail: foodee@telenet.be
Gsm: 0475/21.52.42.

FOO'DEE

2 hapjes volgens seizoen         8 euro*/pp
4 gerechten sharing              39 euro*/pp
6 gerechten sharing              55 euro*/pp
2 desserten                              9 euro*/pp
Deze prijzen zijn richtprijzen, neem contact
op voor concrete seizoensgerechten.

SHARING MENU 

WE LOVE TO EAT
Friday is my second favoriet F-word. 

My first is FOOD, definitely FOOD

Alle gerechten zijn vers en huisgemaakt.

kaas - charcuterie - dips - opgelegde groenten    22 euro /pp
tapasplank + dessert    25 euro /pp

 
Inclusief: brood, boter, crackers, gedroogd fruit 

en huisgemaakte con�ituur.

TAPASPLANK    

De maaltijden worden gratis geleverd bij 
Villa Veldzicht vanaf 8 personen.

 
Wij denken aan het milieu, chef Joël Oliviers brengt
alles mee in transportverpakkingen en zet het netjes

voor jullie klaar. Geen plastiek/wegwerp verpakkingen.

SERVICE EN MILIEU

2 hapjes volgens seizoen         8 euro*/pp
4 gerechten sharing               39 euro*/pp
6 gerechten sharing               55 euro*/pp
2 desserten                              9 euro*/pp
 
*deze prijzen zijn richtprijzen, neem contact op met
foodee@telenet.be voor de seizoensgerechten en -prijzen.

SHARING MENU

Laat bij reservatie weten of u vegetarisch bent of allergieën hebt, we houden hier graag rekening mee.


