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Restaurant



Dranken

Aperitief

Gemengd aperitief, porto, sherry, kir, martini, witte wijn, fruitsap    € 5,50

Bij het aperitief  serveren wij olijven, kaas en zoutkoekjes

Dranken

Flessen water “chaudfontaine” plat/bruisend      € 10,00

Wijnen per fles

Witte wijn    
Barton & Guestier Sauvignon Blanc Reserve      € 24,00
Barton & Guestier Chardonnay Reserve      € 24,00

Rode wijn    
Barton & Guestier Cabernet Sauvignon Reserve      € 24,00
Barton & Guestier Merlot Reserve       € 24,00

Koffie 3 x bediend         € 5,00 /pp.



Warme maaltijDen

Menu 1 aan € 24,50

Roomsoep naar keuze 
(prei, tomaat, witloof, champignon, asperge,…)

bb

Kalkoenfilet, groentenkrans, poivrade saus en kroketjes
bb

Huisbereide appeltaart

Menu 2 aan € 24,50

Roomsoep naar keuze
 (prei, tomaat, witloof, champignon, asperge,…)

bb

Gemarineerd varkenshaasje met graantjesmosterd, groentenkrans en kroketjes
bb

Huisbereide appeltaart

Menu 3 aan € 26,50

Roomsoep naar keuze
 (prei, tomaat, witloof, champignon, asperge,…)

bb

Rosbiefgebraad met rode wijnsaus, groentenkrans en kroketjes
bb

Huisbereide appeltaart
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Végétarische gerechten staan vermeld verder in deze folder met een logo 

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



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
Appelgebak      € 4,50

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



Poortershuyze

Ligging
Bruggesteenweg 24 - Sijsele 

Capaciteit

Salon tot 60 personen
Restaurant 100 personen

Beschikbaarheid
Minimum aantal personen : geen belang, op woensdag en donderdag min. 20 pers.
Vanaf  10u30
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag

Foto van tafelschikking met gebruik van het salon



Praktische richtlijnen en voorwaarden

l    Alle prijzen in deze folder zijn in euro, inclusief  BTW en bediening.
l    Deze prijzen zijn enkel geldig voor groepen van minimum 12 volwassenen.
l    Wij aanvaarden geen kredietkaarten voor deze formules wel bancontact of  kontante   
      betaling. De betaling dient daags zelf, na afloop van het feest te gebeuren.
l    Het menu dient min. 8 dagen voordien besproken te worden.
l    Het aantal genodigden en de tafelschikking dient ten laatste 5 dagen voor het feest
      bevestigd te worden.
l    Kinder- en dieetmenu’s alsook végétarische menu’s worden ook op voorhand besproken,
      zodat onze chef  de nodige voorbereidingen kan doen.
l    De dag van het feest kan u nog tot 10u wijzigingen melden, nadien worden alle 
      gereserveerde personen aangerekend.
l    De inrichters van het feest zullen verantwoordelijk gesteld worden voor de uiteindelijke
      afrekening, ook bij aparte inschrijvingen en gesplitste rekeningen.
l    Alle menu’s en prijzen zijn opgemaakt voor topkwaliteit producten. Wij verkiezen dan
      ook enkel met deze producten te werken.

l    De grote zaal 
      capaciteit van 100 pers., afhankelijk van de tafelschikking.
l    Het Salon
      Capacitet tot 45 pers, aan de voorzijde van het restaurant, ideaal voor kleinere feesten. 
l    Het terras en de tuin ( tot 200 pers.)
      Bij mooi weer de perfecte plaats voor uw receptie en koffie nadien.
l    Voor meer info en bespreking van Uw feest, staat Michèle graag voor U klaar. Gelieve te
      verwittigen, niet op woensdag en donderdag.

Michèle Geeraert
Charles & Isabelle - Geeraert - Van Mullem

Poortershuyze BVBA
Bruggesteenweg 24 - 8340 Sijsele-Damme
Ond.Nr.: 0461.982.789 - RPR Brugge
Tel.: 050/360930    Fax: 050/376598
Info@poortershuyze.be - www.poortershuyze.be
KBC BE 04 4768 1429 9231

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