
Richard Windels 
Kok aan huis 
Polenlaan 54 
9170 De Klinge 
+32496/60.25.85 
BE 0684.385.973 

 
Offerte maaltijden B&B De Loft 

Kloosterzande 
vraag: vast menuaanbod leverbaar in De Loft op aanvraag. 

 
Opmerkingen:  

● levering gratis vanaf €50, voor bestellingen onder €50 rekenen wij een 
kilometervergoeding van €0,5 per km 

● portiegrootte: 
○ soepen 0,33 liter per persoon 

○ hoofdschotel 0,5 kg per persoon 
○ dessert: 0,15 liter per persoon 

 
Soepen 

wij streven ernaar om altijd 3 soepen in voorraad te hebben, aanbod afhenkelijk van de 
productie en marktaanbod.  

 
€4/liter 

 
Voorgerechten 

€5 pp 
 

● Salade met hamrolletjes en verse groentjes 
● bordje tapas 

● scampi met zachte currysaus en rijst 
● gegratineerd visschelpje 

 
Hoofdschotels 

 €7 pp 
● witloof met ham, kaas en pureeaardappelen 

● stoofvlees op vlaamse wijze met witloofsalade en gebakken aardappelen 
● stoofpotje van de dag met gekookte aardappelen, rijst of pasta 
● dagschotel (woensdag vers, rest van de week uit diepvriezer) 

● lasagna bolognese 
● lasagna van vis 

● lasagna vegetarisch (volgens beschikbaarheid) 
● Gegratineerde spaghetti bolognese 

● Macaroni kaas, ham, spinazie en champignons 
● Vangst van de dag op een bedje van prei of spinazie met witte wijnsaus en 

pureeaardappelen 





 
Extra groentjes: 

€3 pp 
● gemengde salade 
● prinsesseboontjes 

● worteltjes en erwtjes 
 

Nagerechten 
€3 pp 

● pudding 
○ karamel 
○ mokka 
○ vanille 

○ chocolade 
● verse rijstpap 
● appeltaartje 

 
Graag een culinair menu? 

 
Alles kan, menu te bespreken volgens uw eigen wensen, hieronder kan u alvast een 

voorbeeld vinden: 
 

amuse (aangeboden van het huis) 
-- 

Cocktail van handgepelde grijze garnalen 
-- 

Ovengegaarde zwarte koolvis op een bedje van seizoensgroentjes 
koninginneaardappelen 

-- 
Huisgebakken tarte tatin met frangipanne 

-- 
 

Prijs per persoon: €45 

● Alles wordt door ons bereid met verse producten. 
● alle prijzen zijn incl. btw 
● aangepaste wijnen aan €10 per fles 

(onze wijnen zijn allemaal kwaliteitswijnen aan groothandelsprijzen) 
 

Ik hoop U hiermee van dienst te kunnen zijn, en sta steeds open voor suggesties,  
bij  vragen of opmerkingen sta ik steeds ter uwer beschikking. 
 
Groeten 
Richard Windels 
+32 496/60.25.85 

 
 





 
 

 




