Dagmenu's

Openingsuren winkel

11,80 per menu - 55,00 per week
Minimum 48u op voorhand telefonisch bestellen
Koud geleverd in Landen of afgehaald in de Bistro

Maandag 11u - 13u (enkel afhaalmenu)
Dinsdag 11u - 13u (enkel afhaalmenu)

Maandag 27/07
Chinese soep - Spinaziestoemp met hamburger en
gepofte kerstomaat - Muffin
Dinsdag 28/07
Preisoep - Linguini, scampi,curry- cocospudding
Woensdag 29/07
Courgettesoep - Witte pens, appelmoes en

Woensdag 11u - 21u
Donderdag 11u - 21u
Vrijdag 11u - 21u
Zaterdag 16u - 21u
Zondag 11u - 21u
Onze winkel verkoopt voornamelijk producten
van de lokale ondernemers

aardappelen - Yoghurt
Donderdag 30/07
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Kervelsoep - Schnitzel Provençaal en gebakken
aardappeltjes - Fruit
Vrijdag 31/07
Crèmesoep - Zalmmoot groentjes, roomsaus en
puree - ijs
Maandag 03/08
Tomatensoep - Kalkoenfilet pepersaus ,broccoli en
rijst
Dinsdag 04/08
Bloemkoolsoep - Kippenfilet met sausje van rode
bessen, aardappeltjes - Crème caramel
Woensdag 05/08
Gazpacho - Griekse schotel - yoghurt met honing
Donderdag 06/08
Groentensoep - Pasta Toscaanse wijze - Frangipane
Vrijdag 07/08
Seldersoep - Visbrochette, prei en soja, roomsaus,
puree - profiteroles chocolade

One day the sun
one day the sun was smiling at me,
I told him that I love him and want him to
stay...
but then in the evening he was gone away.
then when he came back I asked him why?
and he said: keep watching at the sky..
I always come back.
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Le Flore
Openingsuren
Doorlopend open op maandag donderdag - vrijdag - zondag van
12u00 tot 21u00
Zaterdag van 18u00 - 21u00
Wisselende menu's
Mosselen
à La Carte
Reservatie is niet verplicht wel gewenst
019/511633

Komende acties Augustus
Zomerbrunch met
ochtendwandeling:
9 augustus
Wist je dat!
In Aulnenhof ook de blauwe en de
roze vuilniszakken van Landen te
verkrijgen zijn?
Ons hoeve-ijs wordt bereid met de
melk van de Melkerhei in Linter?
Dat er voor de kinderen een leuke
zandbak en een speelhoek is aan het
terras van de Bistro?

Pop-up Bistro
Vanaf volgende week nieuwe
openingsuren!!!
Woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdag keuken geopend van 16u
tot 21u
Zondag en Feestdagen keuken
geopend van 12u tot 21u

Heerlijk genieten van een streekbiertje of
een lekker glas wijn
Trendy tapas
of vers gedraaid hoeve-ijs!

EN/OF
Genieten van enkele van onze
Bistro toppers
Mosselen, steak, onze weekendacties
Reservatie gewenst!

Volg ons op Facebook om op de hoogte
te blijven van onze acties: brunch,
afhaalpakketten,...

OP RESERVATIE !
Bestellen voor woensdag
Zeevruchtenschotel min 2p
1/2 kreeft p.p.
6 oesters
2 langoustines
2 gambas, 4 scampi's
Alikruikjes
Wulken
Grijze garnalen
Venusschelpjes
Oesterbrood
huisgemaakt sausje
Prijs p.p. 49,-
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