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Brochure voor groepen vanaf 20 personen. 
De meeste van de gerechten van Het Moment zijn bereid met minstens één Averbodeproduct:                                               

kaas, bier, brood, speculaas of peperkoek. 

Al onze formules (behalve Brunch) zijn verkrijgbaar tijdens onze openingsuren. 

Brunch 

Streekproducten brunch (tussen 10u en 13u) Koffie en thee inbegrepen. 

Koud: Assortiment koffiekoeken, bruin en wit brood, rozijnenbrood, choco van Zuger, confituur van de Merode 

ondernemers, speculaas, stroop van Den Boogerd, peperkoek, kaas, beenham, kip kap, boter, vleesbrood,    

hoeve yoghurt van De Ploeg, granola en krieken. 

Warm: Verse huisgemaakte dagsoep, gebakken spek en witte beuling van slagerij van De Cruys, vegetarische 

quiche, gebakken aardappeltjes en slabuffet. 

Dessert: Huisgemaakt gebak uit onze bakkerij en appelbeignets                                                             € 25,00 p/p 

 

 Momentum snacks & lunchen 
Boterhammenlunch  € 9,90 p/p 

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

honingmosterd en Averbode peperkoek, met een forfait formule van koffie en thee (exclusief water, frisdrank en alcohol)                                                                            

Inclusief verse dagsoep op tafel  € 12,50 p/p 

Inclusief gemengde salade op tafel   € 12,50  p/p 

Inclusief verse dagsoep en gemengde salade op tafel € 14,00  p/p 

Koffietafel (rouwmaaltijden)  € 15,50 p/p 

In huis gebakken Abdijbrood, rozijnenbrood, sandwiches en koffiekoeken met gevarieerd beleg                         

zoals; Averbode kaas, beenham, kopvlees, vleesbrood, prepare, kipsalades, confituur en choco.  

Averbode peperkoek en speculaas met een forfait formule van koffie, thee, water en appelsap (exclusief alcohol)                                                                             

 

Voorgerecht 

Kaaskroket Momentum, sla, citroen en brood (1 stuk) €  9,50 p/p 

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

Dubbele boterham met kaas of beenham of kop of vleesbrood en honingmosterd                                                    

en een gemengde slaatje                                                                                                                           €  7,00 p/p 

Lunch 

Fishburger met tartaar, gemengde sla en frietjes € 11,00  p/p 

Veggie gerecht van de dag met aardappelgarnituur en een gemengd slaatje € 16,00 p/p 

Stoofvlees Momentum, frietjes en gemengd slaatje € 16,00 p/p 

Zalmfilet op vel gebakken met aardappelgratin, sla-garnituur, tartaar en brood € 16,00  p/p  

Kinderlunch 

Balletjes in tomatensaus en brood € 9,00  p/p 

Krokante kippenreepjes met frietjes en appelmoes € 9,00 p/p 

Vegetarisch gerecht van de dag € 9,00 p/p 
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Desserten 

Tiramisu met peperkoek  € 5,00  p/p               

Appelbeignets met suiker  € 6,00  p/p               

Taart van de dag  € 3,80  p/p 

Kinderijsje  € 3,50  p/p 

Menu formules  

Lunch en dessert (stoofvlees/zalm/veggie)                                                                                                  € 19,00  p/p                                       

Soep, lunch en dessert  € 23,50  p/p 

Momentum lunch (1 kaaskroket, stoofvlees/zalm/veggie en tiramisu) € 24,90  p/p 

Kinderlunch en kinderijsje  € 11,50  p/p 

Momentum degustatie  € 7,50  p/p 

Averbode boterham met Averbode kaas, Averbode peperkoek en boter op een broodplank.                             

Plankje met twee huisgebrouwen Averbode bier (2 x 15cl) en blokjes kaas.                                                                                              

(1 snede brood, 1 speculaas, 1 staafje kaas, 1 staafje peperkoek en boter) 

Koffiepauzes & forfaitformules 
Drankenforfait bij lunch & diner € 6,50  p/p 

Huisgebrouwen Averbode bieren van ‘t vat, lokaal appelsap, Pepsi, Spa water, koffie en thee. 

(Bier geserveerd in degustatieglaasjes van 15cl, flessen water op tafel, duurtijd van maximaal 90 min)   

Koffiepauze & ontvangstformules 

Ontvangst met koffie of thee en sneden peperkoek (duurtijd maximaal +-30 min) € 3,50  p/p 

Huisgemaakt gebak met koffie  € 6,00  p/p 

Receptieformule                                                                                                                                                              

(Huisgebrouwen Averbode bieren van ‘t vat, huiswijn, waters en frisdrank, gedurende 60 min) € 9,95  p/p 

Dranken op verbruik 

Huisgebrouwen Averbode bier van ’t vat (25cl.) € 3,00 

Degustatieglas huisgebrouwen Averbode bier van ‘t vat (15cl.) € 2,00 

Averbode 7,5 flesje (33cl.)  € 3,30 

Pepsi per liter  € 8,00 

Appelsap per liter  € 6,00 

Spa water per liter  € 8,00         

Witte en rode huiswijn per fles  € 19,00 

Schuimwijn/cava per fles  € 25,00 

Drankenforfait vergaderruimte* enkel in buffet zonder bediening.                                                                           halve 

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

 volledige dag € 15,5  p/p 

*Spa waters op tafel, lokale fruitsappen, frisdranken, thermos koffie en thee. 

Vergaderruimte forfait versnaperingen** halve dag € 3,20  p/p 

**Fruitmand en sneden peperkoek volledige dag € 5,50  p/p 

Streekproducten doos 

Om mee te nemen als souvenir of als exclusief relatiegeschenk. 

Geschenkdoos Genieten € 25,00 

Geschenkdoos Luxe € 40,00                                                                             We 

vragen groepen steeds te kiezen voor 1 formule, dat bevordert een vlotte service. We kennen deze keuze graag ten laatste 1 

week op voorhand. Kinderen tussen 3 en 12 jaar betalen 50 % van de tariefprijs van de menuformules. 

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande prijslijsten. Editie April 2018. 
BTW-tarieven: 12 % voor voeding en 21 % voor dranken.  

Met vriendelijk groeten, 

Het Moment 
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