Restaurant en Grand-café Ter Valcke
Restaurant Erasmuspark
Grand-café
Poelwijck
Iets te vieren?
Neem deze folder met ons
aanbod mee!

Iets te vieren?
Neem deze folder
met ons aanbod mee

Heeft u iets te vieren?
U bent van harte welkom ´Bij Ons´ voor gebak,
broodmaaltijden, hapjes, menu’s en buffetten.
Reserveren, vragen, meer informatie of speciale
wensen?
Onze medewerker reservering is u hierbij graag van
dienst. Neem telefonisch contact op of stuur een mail.
T: 0113-315385
(maandag t/m donderdag 9.00-12.30 uur)
E: reserveringentv@svrz.nl
Reserveringen ontvangen we graag minimaal tien
dagen van tevoren.
Ideeën en suggesties?
Uw ideeën en suggesties zijn van harte welkom!
U kunt deze doorgeven aan onze medewerker
reserveringen.
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Openingstijden restaurant Ter Valcke
Maandag t/m vrijdag
11.30-13.30 uur
Keuken geopend
11.30-13.15 uur.
Het restaurant is ´s avonds gesloten.
Zaterdag en zondag
11.30-13.30 / 17.00-19.00 uur
Keuken geopend:
11.30-13.15 uur
17.00-18.45 uur
Openingstijden Grand-Café Ter Valcke
Maandag t/m vrijdag
13.30-20.45 uur
Zaterdag en zondag
9.00-21.00 uur
Reserveringen voor een feestje of andere activiteiten
zijn mogelijk tussen 13.30-17.30 uur.
Adres Ter Valcke

Louise de Colignylaan 2
4461 SP Goes
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Openingstijden restaurant Erasmuspark
Maandag t/m donderdag
11.30-13.30 / 14.00-16.00 uur
De keuken is geopend van 11.30-13.00 uur
Vrijdag t/m zondag
11.30-13.30 / 14.00-19.30 uur
De keuken is geopend van:
11.30 -13.00 uur / 17.00-19.15 uur
Adres Erasmuspark

Troelstralaan 160
4463 XZ Goes
Openingstijden Grand-Café Poelwijck
Maandag t/m vrijdag
10.30-13.30 uur.
Zaterdag en zondag
10.00-14.30 uur.
Adres Poelwijck

Boogstraat 48
4458 CB 's Heer Arendskerke
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De Prijzen
 Alle prijzen op de volgende pagina’s zijn per persoon.
 De prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil 2016.
 U betaalt voor het opgegeven aantal personen.
 Tot drie dagen voor de activiteit kunt u wijzigingen
doorgeven. Deze worden kosteloos aangepast.
 De servicepas van SVRZ is niet op het aanbod in deze
folder van toepassing.
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Hapjes
Portie kaas (6 stuks)

€ 2,40

Portie worst (6 stuks)

€ 3,10

Luxe hapjes (per stuk)
(kaas/vlees/vis)

€ 0,95

Warme bladerdeeghapjes (6 stuks)

€ 3,60

Gevuld ei (minimale afname 20 stuks) € 0,95
Bitterballen (6 stuks)

€ 1,85

Kipnuggets (8 stuks)

€ 2,75

Nootjes/zoutjes (schaaltje 100 gram)

€ 1,80

Partysnacks uit de frituur (mix 8 stuks) € 4,50
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Broodmaaltijd
Lunch (standaard) p.p.
2 zachte broodjes (bruin/wit)
belegd met ham / kaas

€ 4,50

Lunch (luxe) p.p
2 harde of zacht broodjes (bruin/wit)
belegd met kaas / vleeswaren en
garnituur

€ 6,80

Melk, soep, snack en fruit
Melk (250 ml)
Karnemelk (250 ml)
Soep van de dag
Kroket
Frikandel
Verse fruitsalade (150 gr)
Vers fruit per stuk

€ 0,80
€ 0,80
€ 1,55
€ 1,30
€ 1,30
€ 2,95
€ 0,70

Banket
Appelflappen
Bonbons (±10 stuks)
Cake, per plak
Gebak, gesorteerd
Petit fours
Bolus

€
€
€
€
€
€
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2,10
7,15
0,50
2,70
2,50
1,30

Menu’s *
 Soep v/d dag
 Varkensschnitzel met bijpassende garnituur
of
 Zalm met bijpassende garnituur
of
 Biefstuk met bijpassende garnituur
 Dame blanche of sorbet
 Kopje koffie of thee
(u dient vooraf uw keuze voor het hoofdgerecht door te
geven)
Vraag ook naar ons wisselend weekendmenu
Prijs: € 17,50 p.p.
Wensmenu *

(vanaf 20 personen)

Stel zelf uw voor,- hoofd– en nagerecht samen.
De prijs is afhankelijk van uw keuze. Bespreek uw
wensen met de medewerker die uw reservering in
behandeling neemt.
* De menu’s en het wensmenu zijn niet leverbaar
in Poelwijck.
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Koud buffet

(vanaf 15 personen)

 Huzarensalade, waldorfsalade, zalmsalade
 Boerenachterham en varkensfricandeau
 Hollandse garnalen, gerookte forel, gerookte zalm
 Gevulde eieren
 Gevulde tomaten met krabsalade
 Diverse soorten rauwkost
 Meloen met rauwe ham
 Minibroodje met kruidenboter
Prijs: € 24,50 p.p.
Kinderen van 0 t/m 3 jaar gratis
Kinderen van 4 t/m 12 jaar: € 12,25 p.p.
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Koud / warm buffet *
(vanaf 15 personen)

Koud buffet (zie vorige pagina) aangevuld met:
 Saté van varkenshaas in satésaus
 Kipdrumsticks
 Runderstoofvlees
 Frites
 Pommes duchesse
 Warme groenten
Prijs: € 27,50 p.p.
Kinderen van 0 t/m 3 jaar gratis
Kinderen van 4 t/m 12 jaar: € 13,75 p.p.
* Het warm buffet is niet leverbaar in Poelwijck.
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Dessertbuffet

*

(vanaf 15 personen)

 Diverse ijssoorten
 Diverse bavarois soorten
 Verse fruitsalade met slagroom
 Divers klein banket
Prijs: € 6,50 p.p.
Kinderen van 0 t/m 3 jaar gratis
Kinderen van 4 t/m 12 jaar: € 3,25 p.p.
* Het dessertbuffet is niet leverbaar in Poelwijck.

11

Brunch
(vanaf 10 personen)

 Soep
 Diverse broodjes hard/zacht
 Kaas en vleeswaren
 Kroket
 Saucijzenbroodje
 Bolus
 Fruitsalade
 Koffie/thee/melk/karnemelk/jus d'orange
Prijs: € 14,95 p.p.
Kinderen van 0 t/m 3 jaar gratis
Kinderen van 4 t/m 12 jaar: € 7,50
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High tea

(vanaf 10 personen)

 Soep van de dag
 Sandwich met eiersalade
 Sandwich met gerookte zalm
 Glaasje Appelaere
 Spies van vers fruit
 Petit crolines assorti
 Appelcarameltaart
 Slagroomsoesje
 Mini petit four
 Petit glacé
 Chocoladebrownie
 Luxe bonbon assorti
 Onbeperkt koffie / thee
Prijs: € 14,95 p.p.
Kinderen van 0 t/m 3 jaar gratis
Kinderen van 4 t/m 12 jaar: € 7,50
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Dranken
 Koffie

€ 1,20

 Thee

€ 0,90

 Spa rood/blauw

€ 1,20

 Overige frisdranken

€ 1,60

 Bier

€ 1,70 € 2,70

 Alcoholische dranken

€ 1,75 € 4,25

Kijk voor het totale assortiment op de kaart in de
restaurants en de Grand-cafés.
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