
 

 

 

Naar jaarlijkse traditie nodigen wij u graag uit op ons 12de ‘Gezellig Samenzijn’, dat ook 

dit jaar doorgaat in ‘Hof te Rhode’. 

Zoals vorig jaar kozen we voor een uitgebreide brunch. 

Inschrijven kan door storting, uiterlijk op 12 maart 2020, van € 65,00 per persoon op 

rekeningnummer BE 50 4529 0482 6118 van de Vrienden van het Stedelijk Museum 

en Archief Diest vzw, met vermelding ‘gezellig samenzijn’. 

Wenst u met een bepaald gezelschap samen te zitten, gelieve dan vóór 12 maart de 

namen aan ons door te geven. 

Zondag 22 maart 2020 
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Nuttige informatie : 

 Zondag 22 maart 2020 van 10.30 tot 15.30 uur 

 Hof te Rhode—Rodestraat 7—3290 Schaffen 

 Prijs all-in : huiswijnen, waters, pils, luxe bieren, frisdran-

ken, koffie, thee, chocomelk en fruitsapjes: € 65,00 

 Betaling uiterlijk op onze rekening : 12 maart 2020 

 www.hofterhode.be 



 

 

0477-840 828 

info@vsmad.be 
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Op het menu 

Aperitief aangeboden door de Vrienden 

Ontbijtbuffet  

Broodsoorten, croissants, koffiekoeken en ge-

bakjes  

Charcuterie, Gandaham en Breydelham van ’t 

been  

Pastei met chutney en salades  

Omeletjes met paddenstoelen  

Omeletjes met garnalen  

Roerei met gerookte zalm  

Kakelverse spiegeleitjes met krokant gebakken 

spek  

Preitaartje met hoevekip  

-Lunchbuffet  

Hagelands vissoepje met bieslookroom  

Zalm op een kruidenbedje en broccolipuree  

Lamskoteletjes met seizoengroenten  

Hoevekip in rode wijnsaus  

Vegetarische burgertjes met gewokte groen-

ten  

Aardappelgratin en kroketjes  

Dessertenbuffet  

Hof te Rhodes ijsroomkarretje met fruitsalade 

geparfumeerd met kirsch en sausjes  

Flensjesbar met fruitgarnituren, marmelades 

en bloemensiroopjes  

Chocoladeschuim, tiramisu en roomrijst in 

glaasjes  

Exotische fruitspiegel  

Dranken  

Huiswijnen Waters - pils - luxe bieren - fris-

dranken Koffie - thee - fruitsapjes  
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