
 

 

 

Oude Abdij van Drongen 

Cateringbrochure 

 

  



 
 

Welkom in Oude Abdij Drongen, bezinnings- en conferentiecentrum. 

Met deze cateringbrochure willen wij jou helpen bij de maaltijdkeuze en tussendoortjes. Uiteraard 

staan wij steeds klaar om de invulling van het verblijf mee vorm te geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle formules in deze brochure zijn exclusief bediening en tafellinnen. 

Alle mogelijke inbegrepen dranken vind je onder de rubriek dranken 

en varia. 

Prijzen zijn steeds per persoon (tenzij anders vermeld) en inclusief 

BTW (voeding 12%, dranken 21%). 

Het is niet toegelaten om meegebracht eten of drank te nuttigen. 

Indien wij beter rekening houden met diëten of intoleranties, dan 

horen we dit graag ten laatste 14 dagen voor je komst. 

De prijzen in deze brochure zijn geldig tot en met 30 juni 2023. 
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VOL PENSION 
Een standaard vol pension arrangement bestaat uit volgende onderdelen: 

 

Ontbijt (tussen 8.00 u. en 9.00 u.): € 11,40 

Self-service ontbijtbuffet: 

- ontbijtgranen, brood, jonge kaas, smeerkaas, zoet broodbeleg, yoghurt, vers fruit 

- inbegrepen dranken: melk, sinaasappelsap, koffie en thee 

 

Koffie (rond 10.00 u.): € 2,20 

Koffie, thee en plat water, koekje 

 

Warm middagmaal (12.30 u.):   

- Basismenu (soep – hoofdschotel – nagerecht) € 19,30 

- Menu Oude Abdij: verfijnde seizoensgebonden gerechten, samengesteld door de chef                               

(soep – hoofdgerecht met saladebuffet – nagerecht) € 23,60 

 

Koffie met cake (rond 15.00 u.): € 3,10 

Koffie, thee en plat water met cake of droog gebak 

 

Broodmaaltijd met rauwkost  (18.00 u.): € 15,50 

Brood, vleeswaren, kaas, confituur, boter, rauwkost (variatie van het seizoen), dressing 

  

Je kan elk van de onderdelen aanpassen of aanvullen met de opties die je verder in de brochure terugvindt. 

Wil er a.u.b. rekening mee houden dat de maaltijden op vaste tijdstippen doorgaan. Koffiepauzes kunnen 

op aanvraag verplaatst worden naar een ander tijdstip.   
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KOFFIE 
Koffie € 2,20 

 Koffie, thee en plat water, koekje  

  

Cake € 0,90 

 Stuk cake of droog gebak   

   

Gebak van de dag € 7,20 

 Mooi stuk gebak / vlaai / feestelijke taart 
 
Ter illustratie geven wij hierbij enkele voorbeelden: carré confituur – rijstvlaai – 
appeltaart naar keuze van de chef 
 

 

Koffiekoek (per stuk) € 3,00 

 Variatie van (grote) koffiekoeken: ronde rozijnen, spiegeltje, met pudding  
en chocolade, met frangipane, met appel, … 
 
 

 
 
 

Mini-koffiekoek (per stuk) € 1,50 

 Variatie van mini-koffiekoeken 
 

 

Fruit (per stuk) € 1,50 

 Seizoensgebonden fruit 
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ONTBIJT 
Ontbijtbuffet € 11,40 

 Self-service ontbijtbuffet: 
- ontbijtgranen, brood, jonge kaas, smeerkaas, zoet broodbeleg, 

yoghurt, vers fruit 
- inbegrepen dranken: melk, sinaasappelsap, koffie en thee 
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WARME MAALTIJDEN 
Warme maaltijden zijn enkel ’s middags mogelijk, met uitzondering van de ovenschotel. 

Basismenu € 19,30 

 Vlaamse keuken 
Bestaat uit verse soep, hoofdschotel en nagerecht 
Geserveerd met plat water en tafelbier 
 
Ter illustratie geven wij hierbij enkele voorbeelden van het hoofdgerecht:      
Vlaamse stoverij met frietjes – balletjes in tomatensaus – vol-au-vent van 
kip – fishsticks met tartaarsaus 
Voorbeelden van het nagerecht: ijsje – vanillepudding – donut 

 

   

Menu Oude Abdij € 23,60 

 Verfijnde seizoensgebonden  gerechten, volgens de keuze van de 
chef. 
Bestaat uit verse soep, hoofdschotel met saladebuffet en dressings, 
en nagerecht geserveerd in glas 
Geserveerd met plat water en tafelbier 
 
Ter illustratie geven wij hierbij enkele voorbeelden van het hoofdgerecht: 
kalkoenpavé, gesauteerde groenten, mosterdsausje –  gebraiseerde visfilet, 
kruidenkorstje, béarnaise, groene boontjes – kalfsmignon, gratin dauphinois, 
gebraiseerd witlof – steak met peperroomsaus, mini-kroketjes 
Nagerecht: profiteroles met chocoladesaus – tiramisu – huisgemaakte 
rijstpap met saffraan – chocolademousse 

 

   

Feestmenu  € 37,80 

 Zelf samen te stellen op basis van de verfijnde seizoensgebonden 
gerechten.  
Vraag naar onze feestbrochure voor meer feestelijke gerechten. 
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Ovenschotel 18,10 

 Ovenschotel vergezeld van brood en boter, frisse gemengde sla en 
passende vinaigrette 
 
Ter illustratie geven wij hierbij enkele voorbeelden van de ovenschotel: 
(vegetarische) lasagne – witloof met kaas en hesp – moussaka – 
gehaktschotel met puree en bloemkool – wokschotel met rijst en kip 
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KOUDE MAALTIJDEN 
 

Broodmaaltijd met rauwkost € 15,50 

 Brood, vleeswaren, kaas, confituur, boter, rauwkost (variatie van het 
seizoen), dressing 
 
Geserveerd met plat water en tafelbier 

 

   

Salade Oude Abdij € 23,60 

 Variatie van salades, rauwkost en hartige garnituren. Bijvoorbeeld: 
hardgekookte eitjes, gebakken kip, gerookte forelfilet, spekjes, feta, 
mozzarella, jonge kaas-blokjes, pastasalade, slagarnituren en dressings 
Met passend brood en boter 
 
Geserveerd met plat water en tafelbier 
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BROODJESASSORTIMENT 
 

Broodjes basis € 11,40 

 Assortiment broodjes: piccolo wit of bruin, sandwich, meergranen, 
kaiserbroodje, waldkorn vital broodje  
Assortiment beleg: jonge kaas, gekookte ham, préparé, kipham, 
surimisalade, tonijnsalade  
Met passende groentegarnituur en sausjes 
 
Inclusief plat water, tafelbier beschikbaar in de eetzaal 
 
2,5 gesloten broodjes per persoon 
Extra broodjes per persoon op aanvraag 

 

  

Broodjes Oude Abdij € 16,40 

 Assortiment broodjes: piccolo wit of bruin, sandwich, meergranen, 
kaiserbroodje, waldkorn vital broodje  
Assortiment beleg: Franse kaas, gerookte zalm, rauwe ham, mozzarella, 
préparé, gebakken kipfilet  
Met passende groentegarnituur en sausjes  
 
Inclusief plat water, tafelbier beschikbaar in de eetzaal 
 
2,5 gesloten broodjes per persoon 
Extra broodjes per persoon op aanvraag 

 

   

Feestelijke broodjesassortiment € 21,60 

 Feestelijk assortiment van mini-broodjes en mini-wraps. 
Geserveerd met een maaltijdsalade. 
 
Inclusief plat water, tafelbier beschikbaar in de eetzaal 
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EXTRA’S 
Aanvullingen bij de maaltijden 

Dagsoep € 3,60 

 Verse soep van de dag  

  

Dagsoep met brood € 6,30 

 Verse soep van de dag, boterhammen en boter  

   

Dessert Oude Abdij € 2,90 

 Nagerecht van de dag 
 
Ter illustratie geven wij hierbij enkele voorbeelden: profiteroles met chocoladesaus 
– verse vruchten – tiramisu – huisgemaakte rijstpap met saffraan – 
chocolademousse 

 

   

Zoete mini-afsluiters € 4,20 

 Variatie van kleine zoete lekkernijen 
 
Ter illustratie geven wij hierbij enkele voorbeelden: mini eclair – tiramisu – javanais 
– gevulde kleine glaasjes vruchtensalade – cake 

 
2 stuks per persoon 
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VERSNAPERINGEN 
Hartige knabbels bij een drankje in de vergaderzaal 

Zoute snacks € 1,20 

 Variatie van chips  

  

Bordje kaas & salami € 3,80 

 Bordje met blokjes kaas & salami  

   

Tapasbord € 10,00 

 Bord met verschillende hapjes naar keuze van de chef   
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DRANKEN 
Prijzen gelden per fles. 

Frisdranken  

 Water, klein flesje 
Cola, klein flesje 
Bionade, 33 cl 
Fruitsap, klein flesje 
 
Water, grote fles 
Fruitsap, grote fles 
Appelsap Oude Abdij, krat van 3 liter 
 

€ 2,30 
€ 2,30 
€ 3,00 
€ 2,30 
 
€ 4,50 
€ 6,70 
€ 13,00  
 

Bieren  

 Pils 
Hoegaarden 
Westmalle tripel 
Orval 
 

€ 2,60 
€ 3,20 
€ 4,40 
€ 4,70 

Wijnen   (zie aparte wijnkaart met ons gedetailleerd aanbod)  

 Huiswijn 
Wijn klasse A 
 

€ 18,00 
€ 27,00 
 

Aperitief  

 Cava 
Porto 
 

€ 22,40 
€ 23,80 

Schenkrecht  

 Schenkrecht, per persoon 
Schenkrecht, per fles 
 

€ 4,80 
€ 10,40 
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VARIA 
 

Kleine eetzaal € 223 

 Bent u in de Oude Abdij in het kader van een één- of meerdaags verblijf? 
Dan vervalt deze kost voor het gebruik van een eetzaal. 
 
Prijs per zaal 

 

  

Grote eetzaal € 423 

 Bent u in de Oude Abdij in het kader van een één- of meerdaags verblijf? 
Dan vervalt deze kost voor het gebruik van een eetzaal. 
 
Prijs per zaal 

 

  

Gedekte tafel € 4,20 

 Met linnen tafellaken, stevig papieren servet, bloemvaasje, theelichtje  

   

Bediening € 46,30 

 Prijs per uur en per kelner  

   

 


