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since 1992

Restaurant



Welkom
Deze brochure dient om U een goed beeld te geven over 
het bedrijf en de mogelijkheden die wij aan U voorstellen 
in Restaurant & Banketzaal Poortershuyze.

Waar U op zoek bent naar een hedendaagse eetgelegen-
heid voor Uw groepen met een fatsoenlijke en eerlijke 
keuken, bij ons bent U aan het juiste adres. 

Onze zaak is gelegen in Sijsele. Op een invalsweg naar Brugge en op een boogscheut van 
Damme.

Wij zijn gelegen op 5 km van Brugge centrum en op 5 km van Damme 
centrum. 

Een familie bedrijf die steunt op professionaliteit, kwaliteit en een vlotte service. Waar wij 
voorkeur geven aan een verzorgde tafel en eerste keus grondstoffen.

Hopelijk tot binnenkort in onze zaak.
Michèle Geeraert
Isabelle Van Mullem & Charles Geeraert
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Adres GPS : België - Sijsele - Bruggesteenweg 24



grondpLan poortershuyze

Garderobe

Toilet

Ingang

Kleine zaal
60 personen

Grill & Open Fire
Grote zaal

100 personen

Hoofd ingang

Privé Parking aan de ingang 

Bruggesteenweg 24 , N9 Brugge

Nederland

Terras 200 personen

TuinTuin

Bar



dranken

Aperitief

Gemengd aperitief, porto, sherry, kir, martini, witte wijn, fruitsap    € 4,50

Bij het aperitief  serveren wij olijven, kaas en zoutkoekjes

Dranken

Forfait van aperitief, 2 glazen wijn en water      € 13,00
Forfait van 2 glazen wijn         € 8,00
Forfait van 2 consumpties pils/ frisdrank / water      € 5,00

Witte wijn per fles    

Barton & Guestier Sauvignon Blanc Reserve       € 19,50
Barton & Guestier Chardonnay Reserve       € 19,50

Rode wijn per fles    

Barton & Guestier Cabernet Sauvignon Reserve      € 19,50
Barton & Guestier Merlot Reserve        € 19,50
Chaudfontaine water plat/Bruis        €   8,40
Bieren en frisdranken aan de gangbare tarieven.

Kop koffie of  thee         € 2,50
2 Koppen koffie of  thee         € 4,00
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koffiestop

Kop koffie of  thee...........................................................................................€ 2,50
2 Koppen koffie of  thee..................................................................................€ 4,00

Roombotercake met 1 kop koffie of  thee........................................................€ 3,50
Roombotercake met 2 koppen koffie of  thee..................................................€ 5,00

Croissant met 1 kop koffie of  thee.................................................................€ 4,70
Croissant met 2 koppen koffie of  thee...........................................................€ 6,20

4 mini Koffiekoeken (assortiment)  met 2 koppen koffie of  thee...................€ 7,50

Pannenkoek met 1 kop koffie of  thee............................................................€ 5,50
Pannenkoek met 2 koppen koffie of  thee......................................................€ 7,70

Appelgebak met 1 kop koffie of  thee.............................................................€ 6,00
Appelgebak met 2 koppen koffie of  thee.......................................................€ 7,50

Végétarische gerechten staan vermeld verder in deze folder met     

Gelieve bij reservatie te melden indien er personen zijn met allergieën.
Wij kunnen evt. het menu aanpassen of een alternatief voorstellen.



Menu’s
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Menu 1 aan € 22,50

Aspergeroomsoep

°°°
Kalkoenfilet met poivradesaus,

groenteboeket, kroketjes

°°°

Gebak van Cappucino en speculaas

Menu 2 aan € 22,50

Tomaatsoep met balletjes

°°°
Varkensgebraad, sausje van oude mosterd,

groenteboeket en aardappelgratin

°°°
Crème brûlée, 

“Madagaskar vanillestokken”

Menu 4 aan € 26,00

Slaatje met gerookte zalm en garnalen

°°°

Hoevekip gefarceerd met spek en spinazie, Fine Cham-
pagne, groenteboeket en kroketjes

°°°
Koud appelgebak met slagroom

Menu 6 aan € 26,00

Preirromsoep met broodkorstjes
°°°

Rundsgebraad met rode wijnsaus, groentekrans
en amandelkroketjes

°°°
Chocoladegebak

Menu 3 aan € 23,50

Slaatje met serranoham en meloen

°°°

Coq au vin (sûpreme), met kroketjes
°°°

Tiramisu met vanillesaus

Menu 5 aan € 26,00

Victoriabaarsfilet met prei en garnaaltjes
witte wijn saus

°°°
Varkenshaasje, graantjes mosterd,
 groentenkrans en aardappelgratin 

°°°
Soesjes met vanilleijsroom 

en chocoladesaus



Warme hoofdgerechten

Gemarineerd  varkenshaasje met oude mosterd, groentenkrans en kroketjes     € 17,00
Hoevekip gefarceerd met rozijnen en pistachenoten, sausje van oude port, groentenkrans en kroketjes  € 16,00
Hoevekip gevuld met spinazie, boszwammen en spekjes, portosaus, groentenkrans en kroketjes   € 16,00
Kalkoenfilet, poivradesaus, groentenkrans en kroketjes       € 16,00
Coq au vin met kroketjes          € 16,00
Geroosterde reuzenbrochette, 2 sausjes, slaatje en frietjes        € 18,00
Mixed Grill, 2 sausjes, slaatje en frietjes         € 20,00
Gegratineerd vispannetje, aardappeldûchesse         € 22,00
Geroosterde scampibrochette, slaatje en frietjes         € 22,00
Mosselen (1,2 kg) natuur met frites en 2 sausjes        € 24,00

Hoofdgerechten Végétarisch
Canneloni, gevuld met ricotta, spinazie en oesterzwammen, pesto, tomaat en lichte room    € 16,00
Gewokte noedels, lenteui en soja         € 16,00

Koude hoofdgerechten

Mini belegde luxe broodjes (ciabatta,noten,...)     € 1,80/st
Boerenboterham met ham of  kaas, cruditeiten     € 9,00
Boerenboterham met rauwe ham, cruditeiten     € 10,00
Tomaat garnaal, slaatje en frietjes       € 22,00

Koude schotel        € 19,00
Zalm, tomaat garnaal, gerookte zalm, rauwe ham met meloen, gemarineerde kippenbout, pastei
cruditeiten, sausjes, stokbrood en frites

Warme beenham, vanaf  25 pers.      € 18,00 pp.

Nagerechten

Soesjes met ijs en warme chocolade       € 6,00
Crème brûlée         € 4,50
Chocolademousse         € 4,00
Appeltaart         € 4,50

enkeL een hoofdgerecht



BroodmaaLtijden

Broodtafel 1 aan € 14,00 /pp.

Assortiment van witte en bruine broodjes, sandwiches
Beleg:
gekookte ham, jonge kaas, filet américain, salami, krabsalade en gemengde rauwkost salade
Koffie of  thee

Alles à volonté

Broodtafel 2 aan € 15,50 /pp. ( broodtafel 1 + koffiekoeken )

Assortiment van witte en bruine broodjes, sandwiches en koffiekoeken
Beleg:
gekookte ham, jonge kaas, filet américain, salami, krabsalade en gemengde rauwkost salade
Koffie of  thee

Alles à volonté

Broodtafel 3 aan € 16,75 /pp.

Assortiment van witte en bruine broodjes, sandwiches en koffiekoeken
Beleg:
Gekookte ham, jonge kaas,  brie, filet américain, salami, krabsalade, gerookte zalm  en gemengde rauwkost salade
Koffie of  thee

Alles à volonté

Extra’s

Soep naar keuze      € 3,00
Koud appelgebak      € 4,50



Praktische richtlijnen en voorwaarden

CapaCiteit en besChikbaarheid

l    Capaciteit van de zaal max. 150 personen
l    Minimum aantal personen 25
l    Beschikbaar 7/7 

reserveren

l    Reserveren kan telefonisch, per fax of  per mail.
      Uw contactpersoon:

 Isabelle Van Mullem
 Gsm. 0477 / 51 47 84 
 info@poortershuyze.be.be
 Tel. +32 (0)50 36 09 30
 Fax. +32 (0)50 37 65 98
 
 Ond. Nr. BE 0461.982.789
 BE 15 4768 1429 9130  - BIC KREDBEBB

prijzen en menukeuze

l    Alle prijzen zijn inclusief  BTW en bediening
l    Deze prijzen gelden voor groepen van min. 25 personen
l    De maaltijd en drank van de chauffeur is voor onze rekening
l    De menukeuze is eenzelfde voor de ganse groep
l    Kinder- en dieetmenu’s alsook végétarische menu’s worden ook op voorhand besproken
l    Het aantal genodigden en de tafelschikking dient ten laatste 1 dag voor het banket
      bevestigd te worden.
l    De dag van het banket kan u nog tot 10u wijzigingen in het aantal personen melden, nadien worden alle 
      gereserveerde personen aangerekend.
l    De inrichters van het banket zullen verantwoordelijk gesteld worden voor de 
      uiteindelijke afrekening.
l    Alle menu’s en prijzen zijn opgemaakt voor topkwaliteit producten. Wij verkiezen dan
      ook enkel met deze producten te werken.

voorsChot en annulering

l    Een voorschot van 20 % van de reserveringswaarde dient uiterlijk 14 dagen voordien gestort te worden op onze rekening
      Het saldo dient na de maaltijd of  diner vereffend te worden. Bij een gebrek aan betaling binnen de 14 dagen zal er 
      automatisch van rechtswege een forfaitair schadebeding van 20 % van het factuurbedrag aangerekend worden.
l    Bij annulatie van meer dan 14 dagen voor het gerserveerde tijdstip zal er geen vergoeding verschuldigt zijn
      Bij annulatie van 14 dagen of  minder maar meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal er een vergoeding van
      25% van de reserveringswaarde worden aangerekend.
      Bij annulatie van 7 dagen of  minder voor het gereserveerde tijdstip zal er een vergoeding van
      50% van de reserveringswaarde worden aangerekend.



Reservatie-aanvraag
Contactgegevens

Naam bedrijf:

Adres bedrijf:

Ond. Nr.: 

Contactpersoon:

Gsm:

E-mail:

Gegevens groep

Naam groep:

Aantal personen:

Datum:

Uur van aankomst:    Uur van vertrek:

Contactpersoon:     GSM:

Menukeuze
r Wij nemen zelf contact op  ten laatste 14 dagen voor de reserveringsdatum.

r Wij wensen gecontacteerd te worden.

Opmerkingen:  

FAX dit naar : +32 (0)50 37 65 98
Poortershuyze - Bruggesteenweg 24 - 8340 Sijsele - +32 (0)50 36 09 30
Maatschappelijke zetel: Poortershuyze bvba - Bruggesteenweg 24 - 8340 Sijsele - Ond. Nr. BE 0461.982.789



www.poortershuyze.be
Poortershuyze - Bruggesteenweg 24 - 8340 Sijsele - +32 (0)50 36 09 30

Poortershuyze bvba - Bruggesteenweg 24 - 8340 Sijsele - Ond. Nr. BE 0461.982.789


