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Brochure voor groepen          maart 2017 

Elk gerecht van Het Moment is bereid met minstens één Averbodeproduct: kaas, bier, brood of peperkoek. 

Ontbijten  
Averbode ontbijt 
2 Mini-koffiekoeken, sneden brood, kaas, boter, peperkoekpasta, koffie en thee   € 10,90 p/p 

1 Boterroom-croissant, sneden brood, kaas, boter, peperkoekpasta, roerei, koffie en thee  € 11,95 p/p 

Momentum snacks/lunchen 
Boterhammenlunch 

In huis gebakken Abdijbrood met Averbode kaas, beenham, vleesbrood, krieken,  

honingmosterd en Averbode peperkoek. Met een forfait formule van koffie en thee.   € 9,50 p/p 

Boterhammenlunch inclusief verse dagsoep       € 12,00 p/p 

Boterhammenlunch inclusief gemengde salade       € 11,50 p/p 

Boterhammenlunch inclusief verse dagsoep en gemengde salade     € 14,00 p/p 

Koffiepauze 

Huisgemaakt gebak met koffie           € 6,00 p/p 

Snacks/voorgerecht 

Kaaskroket Momentum, sla, citroen en brood        € 11,50 p/p 

Verse dagsoep met brood en boter         €  5,50 p/p 

Dubbele boterham met kaas en honingmosterd        €  5,00 p/p 

Lunch  

Stoofvlees Momentum, brood en slaatje                          € 16,00 p/p 

Veggie eenpansgerecht met kaas en brood         € 12,00 p/p 

Slaatje met kip, sladressing en brood         € 16,00 p/p 

Weekschotel (volgens seizoen en suggestie van de chef)       € 8,00 p/p 

Kinderlunch 

Frikadellen met krieken                            € 9,00 p/p 

krokante visburger met tartaar                          € 8,00 p/p 

Vegetarische ovenschotel           € 8,00 p/p 

 

Desserten 

Dubbele boterham met peperkoekpasta              € 5,00 p/p 

Wentelteefje Momentum met hoeveijs            € 5,00 p/p 

Tiramisu met peperkoek en bier          € 5,00 p/p 

Kinderijsje             € 3,50 p/p 

Momentum degustatie 
Averbode boterham met Averbode kaas, Averbode peperkoek en degustatieglaasjes van  

huisgebrouwen Momentum bier en Averbode bier.         € 7,50 p/p 

Fles Averbode met kurk met kaasballetjes          € 12,00 p/p 



 
 
 

Sense is een cluster van horeca-uitbatingen met Sociaal Talent. 
www.metsense.be 

Menu formule 
Soep, lunch en dessert           € 25,50 p/p 

Soep, veggielunch en dessert          € 21,50 p/p 

Momentum lunch (kaaskroket, stoofvlees en tiramisu)       € 29,90 p/p 

Lunch en dessert            € 20,00 p/p 

Veggielunch en dessert           € 16,00 p/p 

Kinderlunch en kinderijsje           € 11,50 p/p 
(steeds met brood en boter) 

Indien er wordt gekozen voor verschillende gerechten, kennen we de keuze graag ten laatste 1 week op 

voorhand. Dat bevordert een vlotte service. 

Geschenkpakket 
Om mee te nemen als souvenier aan uw bezoek 
Box met 1 glas 33 cl en vier Averbode-flesjes (excl leeggoed € 0,40)       € 10,95 p/p 

Mand met kaasbol (+-850 gram) en een fles met kurk 75cl (excl leeggoed € 0,20)       € 27,50 p/p 

Momentum mand, fles met kurk (75cl), peperkoek (400 gram), brood, kaasbol (+- 850 gram)                                     

en 2 glazen van 33 cl             € 32,50 p/p 

Drankenpauze / forfaits 
Drankenforfait vergaderruimte  

Spa waters op tafel, lokale fruitsappen, frisdranken, thermoskoffie en thee  

Halve dag (duurtijd maximaal 4u)           € 7,95 p/p 

Volledige dag             € 15,5 p/p 

Koffiepauze 

Koffie, thee, lokaal appelsap, Pepsi en Spa water        

Duurtijd maximaal 60 min             € 5,95 p/p 

(flessen op tafel) 

Drankenforfait bij lunch/ diner 

Averbode Momentum van het vat, lokaal appelsap, Pepsi, Spa water, koffie en thee    

Duurtijd maximaal 60 min             € 11,95 p/p 

(Momentum geserveerd in degustatieglaasje van 15cl., flessen water op tafel) 

Dranken op verbruik 

Averbode Momentum van vat (25cl.)            € 3,00 

Degustatieglas Averbode Momentum van vat (15cl.)           € 2,00 

Averbode van vat (25cl.)              € 3,20 

Pepsi per liter               € 6,00 

Appelsap per liter              € 6,00 

Spa water per liter              € 6,00 

  

Witte en rode huiswijn Zuid-Australië per fles           € 15,00 

Schuimwijn/cava per fles               € 24,00  

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten. Editie maart 2017. 

BTW-tarieven: 12 % voor voeding en 21 % voor dranken.  

Met vriendelijk groeten, 

Het Moment 

info@averbodemoment.be 

0477 42 76 13 

www.averbodemoment.be  


