
Programma 2020
U kunt zich al inschrijven voor deze activiteiten. 

Over sommige activiteiten (juli en augustus) volgt er nog meer 
informatie. 



Hoe reserveren/inschrijven?

Activiteiten van februari tot juni via:
➢ In de taverne
➢ Op kantoor
➢ E-mail: info@deschuur.be

Activiteiten van JULI en AUGUSTUS:
➢ Enkel op kantoor
➢ Enkel op website, via aanmelden

(komt zo snel mogelijk weer online ☺ )



FEB – JUNI
Programma 2020

Valentijn VRIJ 14 feb Menu + Valentijn € 32

Smakelijke 
Muziek Avond

ZAT 14 mrt
Sharing Menu + live muziek 

@Jazzair
€ 44,50

Ontbijt ZON 22 mrt Buffet € 16,50

1ste paasdag ZON 12 apr Ontbijtbuffet € 13,50

2e paasdag MAA 13 apr Ontbijtbuffet € 13,50

Opening Zomer 
Seizoen

ZON 19 apr “thema Grieks Paasfeest” € 25



Prijs p.p. € 32
Uur gelieve door te geven bij reservatie

Ps. Bij een reservering van min. 4 personen, incl. een karaf huiswijn.

Klein kreeftensoepje met een lekker hapje

Gegratineerde mosselen OF frisse salade met kipblokjes in een limoendressing

Lamsbout in zachte mosterdsaus OF tongrolletjes in een grijze garnalenroomsaus

Dessertpallet van de Chef

Dit menu serveren wij op 14/2, 15/2, 16/2. 
14/2 enkel op reservatie. Op 14/2 schenken wij net iets meer aandacht aan Valentijn. 

15/2 en 16/2 is ook à la carte eten mogelijk.

Valentijn Menu
Genieten in ‘t Groen doe je samen. 



Smakelijke All-In Muziekavond
zat 14 maart   Jazzair

2e editie van onze Smakelijke All-In Muziekavond met Jazzair.
Zij zijn 3 ervaren muzikanten die Jazz en Latin music samensmelten.  

Deze avond kunt u komen genieten van
ons Foodsharing Menu. 

Samen genieten en delen van allerlei gerechten, 
geserveerd op een schotel. Deze schotels zijn voor min. 2 
personen. U heeft een keuze uit onze Visschotel of 
Vleesschotel, incl. groentjes, aardappelgerecht en 
bijpassende sausjes. 

Het trio bestaat uit een contrabas, gitarist 
en zangeres. 



Smakelijke All-In Muziekavond

VISSCHOTEL
Huisbereide Calamares

Scampi’s
Gegrilde zalm

Vispanntje

VLEESSCHOTEL
Goulash

Schnitzel
Lamskoteletjes

Kip

VOORAF glas cava + soep met hapje

NAGERECHT Dessert-sharing van de Chef

WANNEER zaterdag 14 maart | aanvang 19:00
PRIJS € 44,50 p.p. incl. drank*
Enkel op reservatie

*incl. drank: frisdrank, wijnen, bieren (jupiler, 0%), koffie, thee; tot aan het dessert. 
Tijdens deze-avond is het niet mogelijk om van onze vaste kaart te bestellen. 

!! Onze taverne en keuken is die dag open tot 17u. 



Ontbijtbuffet
begin de dag met een goed ontbijt! 

Een buffetje waar u kunt genieten van:
 koffie, thee, fruitsap
 een glaasje cava p.p.
 assortiment broodjes & koffiekoeken
 spek 
 versgebakken eitje 
 allerlei charcuterie & zoets
 yoghurt
 vers fruit
 franse kazen

ZONDAG 22 MAART
Uur gelieve door te geven bij uw reservering. (max. 2u)
Prijs € 16,50 p.p.

Enkel op reservatie



Ontbijtbuffet 1e & 2e Paasdag
eet goed & voel goed

Een buffetje waar u kunt genieten van:
 koffie, thee, fruitsap
 een glaasje cava p.p.
 assortiment broodjes & koffiekoeken
 spek 
 versgebakken eitje 
 allerlei charcuterie & zoets
 yoghurt
 vers fruit
 franse kazen

ZONDAG 12 APRIL & MAANDAG 13 APRIL
 Kampeerders € 13,50
 Niet-kampeerders € 16,50
Uur gelieve door te geven bij uw reservering. (max. 2u)

Enkel op reservatie



Opening zomer seizoen 2020
thema: Grieks Paasfeest

VERS LAM VAN HET SPIT!
Traditioneel klaargemaakt door onze kok Kosta

Geniet hiervan met een lekker Grieks buffetje met salade, pasta, 
patatjes en tzatziki… 

ZONDAG 19 APRIL
Vanaf 13:00
Prijs € 25 pp. incl. drank (max 2u)

*incl. drank: frisdrank, wijnen, bieren (jupiler, 0%), koffie, thee
Tijdens deze-avond is het niet mogelijk om van onze vaste kaart te bestellen. 



Programma 2020

*GEEN inschrijvingen op voorhand nodig*

WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

Petanque Kaarten Bingo 

19u 14u 19:30 kaartverkoop
20u start bingo

€ 1 € 2 grote kaart € 9
kleine kaart € 2

WEKELIJKS JULI & AUGUSTUS
Het programma voor juli en augustus is ENKEL 

voor kampeerders van Domein de Schuur



Programma 2020
JULI

Braderij zon 12 juli
Organisatie van kramen + 

rommelmarkt

Speurtocht zat 18 juli

Kids-dag woe 22 juli
Kajakken

(ook mogelijk voor volwassenen)

Open Keuken zat 25 juli

Kids-dag woe 29 juli
Uitstap naar waterpark 

(afhankelijk van het weer)

*Meer informatie volgt nog | inschrijven op voorhand = verplicht*



AUGUSTUS

Thema-dag zat 1 AUG Christmas & New Year Eve

Kids-dag woe 5 AUG
Mini-golf

(ook mogelijk voor volwassenen)

Quiz zat 8 aug

Kids-dag zat 12 aug Knutselen voor Moederdag

Moederdag zat 15 aug

Braderij zat 22 aug
Organisatie van kramen + 

rommelmarkt

Mosselfeest zat 29 aug

Kaarten o.l.v. Tinny zon 30 aug

Programma 2020

*Meer informatie volgt nog | inschrijven op voorhand = verplicht*



3e Editie Thema-dag

Christmas & New Year’s Eve

Interesse om mee dit team te versterken? 
U bent meer dan welkom op een van de “bijeenkomsten” (13/04 om 14u).

Mede dankzij onze vele vrijwilligers 
onder jullie kunnen wij deze 

dag/avond waarmaken. 
Bedankt hiervoor van alle 

kampeerders!

Ook dit jaar zijn wij weer opzoek naar 
onze vrijwilliger 

& ook naar jouw ☺

1ste bijeenkomst = maandag 13/04 om 14u in Taverne



Hoe reserveren/inschrijven?

Activiteiten van februari tot juni via:
➢ In de taverne
➢ Op kantoor
➢ E-mail: info@deschuur.be

Activiteiten van JULI en AUGUSTUS:
➢ Enkel op kantoor
➢ Enkel op website, via aanmelden

(komt zo snel mogelijk weer online ☺ )


