
 
 
 
 
 
 “TAKE  AWAY” : Weekend van Vaderdag : vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 juni  
 

 
VADERDAG ! Met onze 
alomgekende Playlist : de beste 
songs voor de beste Papa’s  
 
Hey mama’s nu de papa’s eens 
verwennen met heel wat lekkers, 
waar je helemaal geen werk aan 
hebt ?  
 
Kids : Je papa verrassen met 
lekkers ?  
Wij garanderen dat je zeker 
scoort !  
 
      Tromgeroffel !  
 
 
 
 
 

 
Om u  nog beter te kunnen dienen op Vaderdag (daar ook ons restaurant open is) 
werken we enkel met “ons Vaderdagmenu” en dit op vrijdag 11, zaterdag 12 en 
zondag 13 juni !  
de gerechten hoef je enkel nog op te warmen,  maar o zo lekker !  
per gerecht zitten er duidelijke instructies zoals jullie van ons gewoon zijn.  
Gelieve tijdig te bestellen want op = op daar ook ons restaurant open is : dus zijn we 
beperkt ! Dank voor uw begrip. info@oudstadhuis.be (u moet wel een bevestiging 
krijgen) of telefonisch 056 / 51 66 49 
 
Of kiest u liever voor  een kado-bon u kiest het bedrag – of een fles Champagne 
met onze nieuwe capsule (ook ½ flesjes), Picon, wijn, ... ? Je ziet keuze genoeg ! 
 
 
Menu Vaderdag : vrijdag 11, zaterdag 12, zondag 13 juni : € 50,00 
 
•  enkele smaakmakertjes voor bij het aperitief :  
   1 koud hapje - 1 warm hapje  
•  voorgerecht : half kreeftje in de oven – slierten van jonge wortel en courgette  – 
sausje van Noilly Prat  
•  hoofdgerecht : filet van hoevekip uit de Ijzervallei – Flandrienkaas – crème van 
waterkers – lente-ui – peulgroentjes – gratin van groene asperges 
•  nagerecht : “Papa’s zoete verleiding” – chocolade biscuit – gananche – vanille – 
rode vruchten !  
 
 
We vergeten natuurlijk ook de kids niet : € 18,00 
•  kaaskroketje van “Flandrienkaas” met garnituur (om zelf af te bakken) 
•  kipfilet – appelmoes met appeltjes uit Geluwe - polderpuree  
•  chocolademousse op oma’s wijze  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Suggestie van wijnen door ons geselecteerd :  
•  onze huiswijn : witte wijn, rode wijn, rosé wijn : per fles € 19,00 andere wijnen ook 
verkrijgbaar  
•  Champagne per fles (eigen capsule) : € 29,00  - ½ flesjes € 19,00. Cava per fles : 
€ 19,00 
 
	

Belangrijk	weetje...	Staat	u	zelf	nog	niet	te	springen	om	al	terug	op	
restaurant	te	gaan?		

Goed	nieuws..			u	kan	ook	na	de	herstart	op	woensdag	9	juni	heel	het	jaar	door									
verder	bij	ons	terecht	voor	ons	heerlijk	suggestiemenu	“Smaken	uit	Geluwe”	of	
afhaalgerechten	à	la	carte.		

Bij	al	onze	gerechten	zijn	de	passende	garnituren	inbegrepen	en	uitleg	over	het	
opwarmen	van	de	gerechten.	Eveneens	passende	wijnen	verkrijgbaar.	Alle	gerechten	
worden	met	verse	producten	in	onze	keuken	gemaakt	

NIET  VERGETEN : 

“Na regen komt zonneschijn” ! Daar moeten we samen in blijven geloven ! 

“Take care of each other, stay healthy, keep it safe” ! 

Culinaire groeten Yves en Katrien 

	
 
Vanaf woensdag 9 juni zal ons restaurant terug de deuren openen. 
We kijken er alvast naar uit u terug te mogen verwelkomen. 
Door de opgelegde maatregelen kunnen wij maar op halve capaciteit werken en zal 
er tijdens de openingsweken geen “a la carte” mogelijk zijn, wel enkele suggesties 
en onze menu’s. Tijdens de weekdagen ’s middags : onze lunch en maandagavond 
: bistro-avond, vrijdagavond : brasserie zoals vroeger. 
We houden ook graag rekening met uw specifieke voorkeuren en allergieën, 
vermelden bij reservatie als dat kan. 
 
Tot slot en tevens heel belangrijk wensen wij uit het diepst van ons hart iedereen te 
danken voor de steun, de aanmoediging, en het enthousiasme die jullie ons gaven 
in deze heel bijzondere coronatijden. 
 
Een welverdiende dankjewel ! Yves en Katrien. 
 
Rest. Oud Stadhuis  
Sint-Denijsplaats 7 
8940 Geluwe 
056/ 51 66 49 
info@oudstadhuis.be 
www.oudstadhuis.be       
 
 
	


