Ontdek de
gezelligheid
en het lekkers
van Koe-vert

Kom je graag even uitwaaien
in de groene long van Hasselt,
op het prachtige natuurdomein
Kiewit? Het is een locatie waar
het fijn vertoeven is voor jong
en oud. Hou je er van om je
bezoek smakelijk af te sluiten?
Dan ben je meer dan welkom
in onze gezellige bistro
Koe-vert waar je kan genieten
van de gezellige sfeer in een
groene oase en al haar lekkers.

Verse producten

Vele suggesties voor een feestje

Buiten de lange wandelingen en de
adembenemende natuur zijn ook onze
lekkere gerechten, bereid met lokale,
biologische en fairtrade producten, een
grote troef om een dag op het natuurdomein
door te brengen. Als echte levensgenieters
serveren wij u in onze bistro Koe-vert enkel
en alleen verse producten. Wanneer je onze
gerechten proeft, garanderen wij je kwaliteit,
versheid en een heerlijke smaak. Met vakkundigheid en veel liefde bereiden wij
alles met onze eigen authentieke recepten
zodat u de versheid van de ingrediënten
kan proeven. Wij kiezen voor puur en
geven u de kans om een gezellig feestje
of een opkwikkende lunch te beleven.

In onze bistro Koe-vert kan je een héérlijk
aanbod vinden dat voor de nodige
afwisseling zorgt. Eentonigheid vormt
bij ons dus nooit een probleem! Je kan
steeds kiezen uit één van de voorgestelde
arrangementen. Kom langs en ontdek
onze lekkere gerechten aan betaalbare
prijzen! Uw uitstap naar bistro Koe-vert
zal ongetwijfeld nog lang bijblijven eens
je ons aanbod hebt gesmaakt.
Bistro Koe-vert heeft een capaciteit om
maximum 55 personen zittend te bedienen.
Voor staande recepties kan Koe-vert
75 personen ontvangen.

Domein Kiewit • Putvennestraat 110 • 3500 Hasselt
011/23 47 34 • info@koevertkiewit.be • www.koevertkiewit.be

Koe-vert is fier een afdeling van de Wroeter te zijn!

Nieuw!

Koe-vert serveert bij
Natuurpunt op de zolder
Vergaderingen, een familiefeestje,… onder het dakgebinte van
een charmant herenhuis, midden in het groen? Bij ons kan het!
Deze locatie ligt tegenover de bistro Koe-vert.
De zolder biedt plaats aan 100 personen en is uitgerust
met beeld en geluid. Deze locatie heeft geen lift.
Vanaf nu kan je ook reserveren voor grotere groepen of
voor avondgelegenheden, dit ook buiten de openingsuren
van onze bistro Koe-vert.
Wat schaft de pot op de zolder?
De arrangementen aangeduid met logo van Koe-vert
zijn te kiezen voor de zolderreservaties.
Extra
Voor de zolderruimte dient er een extra vergoeding
betaald te worden voor de reservering.
De tafels worden netjes gedekt en de maaltijdarrangementen
worden steeds in buffetvorm opgesteld. Bij deze reservering
is het mogelijk om horecapersoneel te boeken naar gelang
de behoefte van de klant. Dit is niet verplicht. Wil je graag
meer info hierover? Stuur gerust een mailtje.

Hoe reserveren?
Elke reservatie wordt per mail behandeld: info@koe-vert.be
Je reservatieaanvraag wordt spoedig beantwoord.
Om een snel en correct antwoord te mogen ontvangen
kan je best je voorkeursdatum en 2 eventuele keuzedata
doorgeven, alsook het aantal personen waarvoor je +/wil reserveren. De menukeuze en het juiste aantal gasten
worden 4 werkdagen voor datum per mail verwacht.
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€20,50
per persoon

Ontbijt je wakker
•

2 Warme dranken: koffie en/of thee

•

1 Biologische appelsap

•

Een amuse van yoghurt met vers fruit

•

Ruime keuze uit brood en een ontbijtkoek

•

Een assortiment van hartig en zoet beleg:
vlees, kaas, confituur, Loonse stroop, ...

•

2 Huisgemaakte brood-slaatjes

•

Fruit

•

Een warm ei-gerecht

•

Een zoete afsluiter

Algemene info:
Overige dranken bij het buffet:
prijs per consumptie
Kinderen van 4 t.e.m. 11 jaar:
halve prijs
Kinderen jonger dan 4 jaar eten gratis mee.
Graag deze vermelden bij de reservering.
Voor de formule ‘ontbijt’ (€ 20,50)
reserveert Koe-vert u 2 uur smaakplezier
Voor de formule ‘brunch’ (€ 30,50)
reserveert Koe-vert u 3 uur smaakplezier

Wat kan nog meer?
Glas cava: € 3,50 pp
Spek: € 1,50 pp
Brunch formule: 2 extra warme gerechten: € 10 pp

Klein ontbijt: €12,80 Croissant • 2 Bio zachte broodje met kaas of gerookte ham of spiegelei of spiegelei
met spek • koffie of thee • Bio Wroeter appelsap
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Soepbuffet
•

Keuze uit twee soorten versbereide
biologische soepen

•

2 soorten brood

•

Gebakken spekblokjes

•

Broodkorstjes

•

Gemalen kaas

•

Verse peterselie

•

Te kiezen uit 2 extra garnituren:
vlees en/of vis en/of kip

Soep met een
belegd broodje
1 Rijkelijk belegd bio meergranenbroodje*
met een vers gemaakte veggie-soep:
€ 8,90 pp
Je kan een keuze maken uit:
vlees, vis, zuivel en/of veggie

Algemene info:
Overige dranken bij het buffet:
prijs per consumptie
Soep met een belegd broodje:
te bespreken mogelijkheden voor kinderen.

€12,50
per persoon

koe-vert
Domein Kiewit • Putvennestraat 110 • 3500 Hasselt
011/23 47 34 • info@koevertkiewit.be • www.koevertkiewit.be

4

Koe-vert is fier een afdeling van de Wroeter te zijn!

Pastabuffet
•

Soep van seizoensgroenten

•

2 Soorten pasta’s waarbij je kan
kiezen tussen: een vegetarische
pasta en/of een pasta met vissaus
en/of een pasta met vleessaus

•

Geserveerd met brood

•

Verrassingsdessert

€25

per persoon

Extra
•

3 amuses met één glas Cava of
Bio Wroeter appelsap: € 9,80

•

Soep kan vervangen worden door
3 amuses met één glas Cava of Bio
Wroeter appelsap, meerprijs: € 5,80

Algemene info:
Overige dranken bij het buffet:
prijs per consumptie
Kinderen van 4 t.e.m. 11 jaar:
halve prijs
Kinderen jonger dan 4 jaar eten gratis mee.
Graag deze vermelden bij de reservering.
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Fair-trade
éénpansgerecht
Eerlijke handel geeft producten in het zuiden
sterke eigen benen. Die hebben ze nodig om
zich duurzaam te ontwikkelen.

per persoon

•

Seizoenssoep met een Oosters tintje

•

Een Thaïse curry met kip, rijst en krakerige groenten

•

Ambachtelijk ijs geserveerd met vers fruit

Fair-trade éénpansgerecht veggie wordt
geserveerd met extra groenten.

Algemene info:
Overige dranken bij het buffet:
prijs per consumptie
Kinderen van 4 t.e.m. 11 jaar:
halve prijs
Kinderen jonger dan 4 jaar eten gratis mee.
Graag deze vermelden bij de reservering.
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€30

per persoon

Wat schaft
de pot?
•

Soep van seizoensgroenten

•

Gehaktballen in Luikse saus (zoete uiensaus)
of in tomatensaus*

•

Kippenbout met champignonsaus*

•

Witte vis met een granenmosterdsausje*

•

Paprika gevuld met seizoensgroenten & kaas*

•

Verrassingsdessert

* Te kiezen uit genoemde gerechten
(max. 3 keuzes per reservatie)
Wordt geserveerd met een groentenstoemp
en/of krielaardappelen

Extra
•

3 amuses met één glas Cava of
Bio Wroeter appelsap: € 9,80

•

Soep kan vervangen worden door
3 amuses met één glas Cava of Bio
Wroeter appelsap, meerprijs: € 5,80

Algemene info:
Overige dranken bij het buffet:
prijs per consumptie
Kinderen van 4 t.e.m. 11 jaar:
halve prijs
Kinderen jonger dan 4 jaar eten gratis mee.
Graag deze vermelden bij de reservering.
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BBQ

€35

per persoon
Met een max. van 3u tafelen.

•

Soep van seizoensgroenten

•

Het hoofdgerecht bestaat uit vlees, vis en/
of kip, gebakken op de bbq (3 stuks pp).
Een rijkelijk buffet van groenten, fruit, pasta,
aardappelen en aangepaste sauzen.

•

Verrassingsdessert

Extra
•

3 amuses met één glas Cava of
Bio Wroeter appelsap: € 9,80

•

Soep kan vervangen worden door
3 amuses met één glas Cava of Bio
Wroeter appelsap, meerprijs: € 5,80

Algemene info:
Overige dranken bij het buffet:
prijs per consumptie
Kinderen van 4 t.e.m. 11 jaar:
halve prijs
Kinderen jonger dan 4 jaar eten gratis mee.
Graag deze vermelden bij de reservering.
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Héérlijk smullen en genieten
op een feestelijke dag!
Een héérlijk viergangendiner, bediend aan tafel!

•

Een filet van Mechelse Koekoek met een
warme groentenkrans, geserveerd met
gebakken krielaardappeltjes of puree.

•

Een kalkoengebraad met een romig
champignonsausje, geserveerd met
seizoensgroenten en gebakken
krielaardappeltjes of puree.

•

Een varkenshaasje met een
graanmosterdsausje, geserveerd met
gegratineerde bloemkool en gebakken
krielaardappeltjes of puree.

•

Een rundssaté met een peperroomsausje,
geserveerd met een tomatensalsa en
gebakken krielaardappeltjes of puree.

•

Een vispannetje met een butternutpompoensausje, geserveerd met
seiziensgroenten, krielaardappeltjes
of puree.

Verwelkoming met een glaasje cava of
biologisch appelsap en een trio van amuses.
Gevolgd door een geel paprikasoepje,
afgewerkt met gebakken scampi’s.
Daarna volgt een hoofdgerecht,
waarbij u kan kiezen uit de lijst hiernaast.
Het dessert wordt de kers op de taart:
een verrassingsdessert waar iedereen vrolijk
van wordt! (aangepast aan de gelegenheid)

Dit voor de prijs van € 60,00
per volwassene en kinderen +11jaar.
Kinderen van 4 t.e.m. 11 jaar: € 26,00
Kinderen jonger dan 4 jaar eten gratis mee.
Graag deze vermelden bij de reservering.
Deze formule omvat 4 uur tafeltijd.
Max. 55 personen.

€60

per persoon
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€12,50
per persoon

De tafel wordt feestelijk gedekt!

Kinderfeestje
•

Croque uit het vuistje met ketchup en mayonaise *

•

2 Pannenkoeken met bruin/witte suiker, Loonse stroop of gelei *

•

Kinderspaghetti (Bolognaise) *

•

1 frisdrank, vruchtensap of warme chocolademelk

•

1 bolletje ijs (keuze uit verschillende smaken), een waterijsje of een zakje chips

* Te kiezen uit genoemde gerechten
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€ 15 pp
•

Forfait 45 min.

•

Met 3 vers bereide hapjes

•

Met witte & rode wijn, cava, frisdranken & pils

€ 18 pp
•

Forfait 45 min.

•

Met 5 vers bereide hapjes

•

Met witte & rode wijn, cava, frisdranken & pils

Receptieformules

€ 22,80 pp
•

Forfait 60 min.

•

Met 6 vers bereide hapjes

•

Met witte & rode wijn, cava, frisdranken & pils

€ 30 pp
•

Forfait 90 min.

•

Met 7 vers bereide hapjes

•

Met witte & rode wijn, cava, frisdranken & pils

€ 35,50 pp
•

Forfait 120 min.

•

Met 8 vers bereide hapjes

•

Met witte & rode wijn, cava, frisdranken & pils
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