
 
 
 

 
 

Groepsmenu’s 2023 
 

De taverne van Mini-Europe, die enkel toegankelijk is voor de bezoekers van het park, is met een capaciteit 
van 250 zitplaatsen de grootste taverne van Bruparck. 

Groepen vanaf 20 personen kunnen hier een maaltijd nuttigen volgens één van de volgende formules.  
1/ De selfservice-formule biedt u een keuze uit snacks en dranken 

2/ Menu’s aan tafel opgediend. Uitsluitend na schriftelijke reservatie. Voor meer informatie of voor 
aanpassingen aan het menu, contacteer ons. 

Gelieve éénzelfde keuze te maken voor de hele groep.  
Indien een groep volwassenen vergezeld is van enkele kinderen stellen wij voor de kinderen een menu van 

nuggets, frietjes, waterijsje en een frisdrank voor aan hetzelfde tarief als Menu junior 1. 

 
VAN AL DAT REIZEN KRIJG JE HONGER 

 
 

Menu 1: € 29,90 / € 20,50(*)  
Tomaat met Noordzee garnalen 

"Breughel" tussenribstuk, 
frieten en salade 
1 stuk rijsttaart 

 
1 drankje & koffie 

 

 
Menu 2: € 28,90 / € 19,50(*) 

Ardeense Ham 
Stoofvlees, 

frieten en salade 
IJs coupe 

 
1 drankje & koffie 

 
Menu 3: € 26,90 / € 18,50(*) 
Schotel van Ardeense pastei 

Gepaneerd kalfsvlees,  
pasta, Provençaalse saus, 

Gebakje 
 

1 drankje & koffie 

 
Menu 4A: € 21,90 

Soep 
Koninginnenhapje 

met frieten 
Gebak 

 
1 drankje & koffie 

 

 
Menu 4B: € 21,90 

Soep 
Gehaktballetjes in tomatensaus 

met frieten 
Gebak 

 
1 drankje & koffie 

 
Menu 5: € 18,50 

Kipfilet  
met Provençaalse saus, 

frieten en salade 
 
 

1 drankje & koffie 

 
 
 
 
 
 

 

 
Vegetarisch menu: €18,90 

Soep 
Vegetarische steak met 

Provençaalse saus en frieten 
Gebak 

 
1 drankje, koffie 

 

 
 

 
Menu Junior 1: € 10,90 (< 12 jaar) 

Spaghetti Bolognese 
Waterijsje 

 
 

1 frisdrankje 30 cl 
 

 
Menu junior 2A: € 12,90 (< 12 jaar) 

Koninginnenhapje en frieten 
Waterijsje 

 
 

1 frisdrankje 30 cl 
 

 
Menu junior 2B: € 12,90 (< 12 jaar) 

Gehaktballetjes in  
tomatensaus en frieten 

Waterijsje 
 

1 frisdrankje 30 cl 
 
 

Tussendoortje: € 5,50 
Eén stuk taart 

 
Koffie, thee of warme chocolademelk  

Dranken forfait: € 11,90 
Voor uw keuzemenu: 

Water, bier, frisdranken of wijn naar 
believen tijdens de hele maaltijd 

 

Dranken forfait + aperitief: € 14,80 
1 kir met wijn 

Water, bier, frisdranken of wijn naar 
believen tijdens de hele maaltijd 

 
 
 

Alle prijzen zijn inclusief btw. Gezien de hevige fluctuatie in grondstofkosten, is het mogelijk dat 
de menuprijzen tijdens het seizoen gewijzigd worden.   

 
(*) Het voorgerecht is niet inbegrepen in deze prijs. 


