
 

 

 

Nu het met corona de goede richting uitgaat durven we terug aanknopen bij een jaarlijk-

se traditie en nodigen wij u graag uit op ons 12de ‘Gezellig Samenzijn’, dat ook dit jaar 

doorgaat in ‘Hof te Rhode’. 

Zoals in 2019 kiezen we ook nu voor een uitgebreide brunch. 

Inschrijven kan door storting, uiterlijk op 7 maart 2022 van € 68,00 per persoon op re-

keningnummer 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 7 maart de na-

men aan ons door te geven. 

Zondag 27 maart 2022 
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Nuttige informatie : 

 Zondag 27 maart 2022 van 10.30 tot 15.00 uur 

 Hof te Rhode—Rodestraat 7—3290 Schaffen 

 Prijs all-in : huiswijnen, waters, pils, luxe bieren, frisdranken, koffie, thee, chocomelk 

en fruitsapjes: € 68,00 

 Betaling uiterlijk op onze rekening : 7 maart 2022 

 Er wordt rekening gehouden met de op dat moment geldende corona maatregelen 

 www.hofterhode.be 

 Gelieve door te geven indien er rekening gehouden moet worden met  een voedsel-

allergie 



 

 

0477-840 828 

info@vsmad.be 

www.vsmad.be 
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Op het menu 

Aperitief aangeboden door de Vrienden 

Ontbijtbuffet 

Ontbijtgranen met yoghurt en fruitsla 

Broodsoorten, croissants, koffiekoeken en gebakjes 

Huisbereide broodsalades en charcuterie 

Gandaham en Breydelham van ’t been 

Pastei met chutney 

Tartaar van Belgisch witblauw 

Carpaccio van gerookte zalm 

Omeletjes met paddenstoelen - Omeletjes met garnalen - 

Roerei met gerookte makreel 

Kakelverse spiegeleitjes met krokant gebakken spek 

Groententaartje met mozzarella 

Kaasplank met ambachtelijk gebakken broodsoorten, noot-

jes en fruitgarnituren 

- 

Lunchbuffet 

Seizoensoepje met sliertjes gerookte zalm en kruidenroom 

Roodbaarsfilet met andijvie, geprakte polderaardappel en 

bieslooksaus 

Tagliatelle met zeebarbeel, scampi’s, kokos en garnaalsaus 

Souvlaki’s van hoevekip met paddenstoelensaus 

Lamsbout met salsa van mediterrane groenten 

Aardappelgratin en aardappelnootjes 

Gewokte seizoengroenten en warme sauzen 

Saladebar en koude sauzen 

- 

Dessertenbuffet 

Hof te Rhodes ijsroomkarretje met fruitsalade geparfu-

meerd met kirsch en sausjes 

Flensjesbar met fruitgarnituren, marmelades en bloemensi-

roopjes 

Chocoladeschuim, tiramisu, roomrijst en crème brûlée 

Exotische fruitspiegel 

Dranken 

Huiswijnen Waters - pils - luxe bieren - frisdranken 

Koffie - thee - chocolademelk - fruitsapjes 
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