
Traditiegetrouw openen we het seizoen met een sfeervol Paasweekend van vrijdag 19 april tot en met 
maandag 22 april 2019. Een leuk weekend met een Paasontbijt, eieren zoeken met de Paashaas, 
een geweldig Paasdiner en op zaterdagavond gaan we dansend en swingend het nieuwe seizoen in met 
DJ Benjamin Silver.

Het team van Parc La Clusure wenst iedereen een Vrolijk Pasen.

Grand-café Le Val Joli
Op vrijdag, zaterdag en zondag zijn we geopend vanaf 17.00 uur. Op zaterdagavond om 22.00 uur start 
DJ Benjamin Silver swingend de feestavond in de bar. 

Restaurant Le Val Joli
Op vrijdag en zaterdag is het restaurant geopend vanaf 18.00 uur, met een aangepaste kaart. Op zondag 
is het restaurant enkel geopend voor een sfeervol Paasontbijt en het luxe Paasdiner 
(reservering noodzakelijk). 

Paasontbijt
Paasbrood en andere luxe broodsoorten | kaas en vleeswaren | gekookt ei | roerei | gebakken spek | 
ontbijtgranen | yoghurt | American pancakes met bosvruchten | taart | Prosecco | 
jus ‘d orange, ko�  e, thee en melk

Luxe Paasdiner 

Voorgerecht
Steak tartaar “new style” | tomatentoast | kwartelei 
of 
Tataki van Tonijn mie | korianderpesto
Of
Luchtige preisoep uit de sifon | oesterzwammen | citroengras

Hoofdgerecht
Gegrilde lamsfi let bulgur | voorjaarsgroenten | rode wijn reductie 
Of
Kabeljauw rucola stamppot | biet | garnalen | beurre blanc
Of 
Risottotaartje tru� el | kaaskrullen | trostomaten

Dessert 
Brownie macaron | vanille-ijs | karamel 
Of 
Eton Mess meringue | aardbei | mascarpone

Reserveren noodzakelijk
Deelnemen aan het Paasontbijt en/of het Paasdiner kan enkel door vooraf te reserveren!

Paasontbijt
Prijs: € 17,50 per persoon, kinderen tot en met 12 jaar € 9,00. Aanvangstijd 09.00 of 10.15 uur, gelieve de 
voorkeur bij het reserveren te vermelden. Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen per aanvangstijd 
beschikbaar.

Luxe Paasdiner
Prijs: € 34,00 per persoon. Aanvangstijd tussen 18.30 en 19.30 uur. De defi nitieve aanvangstijd ontvangt u 
uiterlijk een week van te voren. Indien vooraf doorgegeven passen wij het menu graag aan voor speciale 
dieetwensen. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen ook het Doegie menu reserveren.  

Reserveren: horeca@parclaclusure.be
Om te reserveren: stuur voor zondag 14 april een e-mail naar bovenstaand adres t.a.v. Nicky met 
vermelding van:
- Paasontbijt en/of het luxe Paasdiner (keuze voorgerecht, hoofdgerecht, dessert doorgeven) 
- Het aantal volwassen en het aantal kinderen (tot en met 12 jaar)
- Eventuele speciale wensen of bijzonderheden

Je ontvangt van ons een e-mail ter bevestiging. 

Pasen op Parc La Clusure


