Teatime

Afternoon Tea
Koffie of thee à volonté
Gebak van de dag

€ 4,14 € 4,50 -8%

Groepsmenu’s België 2016
BY AUTOGRILL®

GROUPS

Take away

SERVICE

Picknick bag
Belegde baguette: ham, kaas, sla, tomaat
Een stuk handfruit
Een candy bar
Een flesje water 50cl

€ 9,15 € 9,95 -8%

Reservatie:

Voorwaarden:

Via de website
www.autogrillbusservice.be
of rechtstreeks per mail naar
het restaurant

Vermelde prijzen zijn geldig vanaf 1/1/2016, en vervangen alle
voorgaande. BTW en dienst inbegrepen. Enkel geldig voor groepen
vanaf 10 personen, en mits reservatie. De korting van 8% is enkel van
toepassing op reserveringen ten minste 8 dagen op voorhand gemaakt.
Betaling: ter plaatse met credit card of contant; tenzij anders schriftelijk
overeengekomen Annulatie: gratis tot 8 dagen voor aankomst, 50%
tot 3 dagen voor aankomst, daarna is 100% verschuldigd. Wijzigingen
aantallen: tot 3 dagen op voorhand: gratis met maximum van 10%,
overschrijding worden als reguliere annulatie beschouwd.

Reserveer tijdig !
Reserveer 8 dagen op voorhand en ontvang een korting van 8%!

Your next stop !
www.autogrillbusservice.be
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Belgisch Ontbijt
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“Special Kids” Ontbijt (tot 15 jaar)

€ 3,63 € 3,95 -8%

€ 15,87

€ 17,25 -8%

Twee slices Pizza
Lookbrood (2 stuks)
Drankje: frisdrank of water

€ 9,15

€ 9,95 -8%

Menu “Typisch Belgisch”
Vol au vent, geserveerd met aardappelpurée
Home made chocolade mousse
Een drankje: frisdrank, pils of glas wijn
Inbegrepen: brood en boter

€ 14,49 € 15,75 -8%
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Menu “Classique”

€ 4,46 € 4,85 -8%

Chocolademelk
Twee ontbijtkoeken naar keuze:
Croissant en/of
Chocoladebroodje

Enkel bij Pizzahut operated by Autogrill

€ 5,93 € 6,45 -8%

Express Ontbijt
Koffie of thee à volonté
Twee ontbijtkoeken naar keuze:
Croissant en/of
Chocoladebroodje

Schnitzel met seizoengroenten,
geserveerd met frietjes
Home made appelgebak
Een drankje: frisdrank, pils of glas wijn.
Inbegrepen: brood en boter, mayonaise

Halve kip met appelmoes,
geserveerd met aardappelkroketjes
Flan Caramel
Een drankje: frisdrank, pils of glas wijn
Inbegrepen: brood en boter, mayonaise

Neem een
heerlijke dagsoep vooraf

€ 16,33 € 17,75 -8%

+ € 2,5 -8%:

Menu “Sports”

Het brood en de croissants worden
net voor uw aankomst ter plaatse
gebakken !

Kippenfilet met pasta in tomatensaus
Stuk handfruit
Ijswater
Inbegrepen: brood en boter

€ 12,83 € 13,95 -8%
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€ 6,39 € 6,95 -8%

Koffie of thee à volonté
Een glas vers fruitsap
Twee ontbijtkoeken:
Croissant en/of Chocoladebroodje

PizzaHut Express menu
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Iets

Koffie of thee à volonté
Twee broodjes
Twee boterporties
Een snee ham
Een snee kaas

Menu “Vienna”
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Lunch / Diner

€ 5,29 € 5,75 -8%
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Good Mor

Koffie of thee à volonté
Een croissant
Een broodje
Boter en confituur
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Ontbijt

Frans Ontbijt

“Special Kids” Menu (tot 12 jaar)

TEATIME & TAKE AWAY ZIE ACHTERKANT

Gegrilde beefburger met appelmoes en frietjes.
Donut
Drankje: frisdrank of water
Inbegrepen: mayonaise, ketchup

€ 5,98 € 6,50

-8%

Neem een koffie of thee na
+ € 1,00 -8%:

€ 0,92

