STELT HUN
BRUNCH VOOR ...
KIJK SNEL VERDER!

... met de
ms
nieuwe datu

2018

Voor u hebben we alvast het nieuwe programmaboekje klaar voor onze brunchnamiddagen.

Aperitief met hapjes

•

Koud voorgerechtenbuffet

•

Soep

•

en als hoofdgerecht

sgerecht
Show cooking van vis- en vlee
•

Rijkelijk dessertbuffet

•

Koffie en versnaperingen
koffie
en en water inbegrepen t.e.m. de

Wijn

Prijs all-in: 55 euro per persoon
Prijs kinderen tot 12 jaar: 17 euro
Prijs kinderen tussen 1 en 3 jaar: 5 euro
Reservatie gewenst.
We verwelkomen u graag op:
9 & 23 september 2018
14 & 28 oktober 2018
11 & 25 november 2018
9 december 2018

OOK CADEAUBONNEN VERKRIJGBAAR
Ingang feestzalen: Boezingestraat 45a – 8920 Langemark

ZONDAG 09/09

SEPTEMBER

Nog even als geheugensteuntje, u kunt bij ons elke tweede en vierde zondag van
de maand aanschuiven tot de brunch, start om 11u30.

Muzikaal Duo JB Jackson

ZONDAG 23/09
Brunch met discobar
ism Discobar met studio Black Star

OKTOBER

ZONDAG 14/10
De zingende zussen
Trees & Mieke D

OPENDEURWEEKEND
3 & 4 november 2018
zaterdag en zondag van 10u tot 18u
Feesten is altijd leuk! Vooral in een perfecte locatie.

ZONDAG 28/10
Brunch met discobar
ism Discobar met studio Black Star

Ontdek onze feestzalen tijdens de opendeur
op 3 en 4 november
Laat u tijdens een rondleiding verrassen,
door het unieke kader, de verzorgde tafels, de nieuwe
magische tuin met doolhof en heel wat lekkers.
Wij heten uzelf, uw familie en uw vrienden
van harte welkom van 10 tot 18 u.
De nieuwe brochures 2019 worden u voorgesteld.
Daarin komt alles aan bod. Van huwelijks-,
familie- en communiefeesten tot babyborrels.
Daarnaast stellen we graag het programma voor
van onze gekende brunches met animatie!
Schrijf u tijdens onze opendeur in voor oudejaarsavond!
We maken er een spetterend feest van.

De sint komt op bezoek
(verzorgd door droomevenementen)

ZONDAG 25/11
Brunch met discobar
ism Discobar met studio Black Star

DECEMBER

NOVEMBER

ZONDAG 11/11

ZONDAG 09/12

De Kerstman komt op bezoek
(verzorgd door droomevenementen)

www.mediatopper.be

Boezingestraat 45a I 8920 Langemark
T 057 48 83 13 I F 057 48 99 16
info@munchenhof.be I www.munchenhof.be

In feestzaal Munchenhof kunt u steeds terecht voor al
uw feestgelegenheden zoals communie, huwelijk,
verjaardagsfeestjes, …
Voor uw feest hebben we steeds de geschikte formule klaar.
Onze vernieuwde tuin is uitermate geschikt voor
recepties bij mooi weer.
Kinderen kunnen er zich vermaken in het doolhof
of een partijtje voetbal, basketbal of ping pong spelen.
Ook is er een springkasteel en trampoline voorzien.
Uw feest is bij ons ook buiten genieten!
We verwelkomen u dus graag!

Iedere dag huis-aan-huis
maaltijden!
Vanaf 8 euro *.
Voor info of bestelling
bel: 0492 73 85 62
*Info op aanvraag

