
Deze drankenlijst is van toepassing tijdens onze wekelijkse Kiezelhuys brunch. U kan kiezen 
voor een forfaitprijs formule (dranken met een * zijn hierin inbegrepen) of natuurlijk ook gewoon 
voor effectieve verrekening van de consumpties. Maak uw keuze zeker voor aanvang van de 
brunch kenbaar. Bedankt alvast!

FRISDRANKEN*  Glas Fles 
Coca Cola Regular - Light - Zero - Fanta - Sprite 20 cl / 100 cl €3,00 €14,90 
Fristi 20 cl  €3,30 
Cécémel 20 cl  €3,30 
Chaudfontaine plat - bruis 20 cl / 100 cl €3,00 €14,90 
Lipton Ice Tea 20 cl  €3,60 
Fruitsap Sinaas - Appel - Appelkers 20 cl  €3,60 
Vers fruitsap 30 cl  €4,50 
Tönissteiner Orange - Citroen - Vruchtenkorf - Naranja   €3,60 
Gini / Schweppes tonic   €3,40

HUISWIJNEN*  Glas Fles 
Wit (droog)  €4,70 €24,90 
Wit (half zoet)  €4,80 €25,90 
Rood  €4,70 €24,90 
Rosé  €4,70 €24,90

 

CAVA* ( 1 glas inbegrepen in drankenforfait)  Glas Fles 
Cava  €7,00 €35,00

BIEREN* 
Cristal   €3,10 
Maes alcoholvrij   €3,10 
Grimbergen blond / bruin   €4,70 
Duvel   €4,90 
Omer   €4,90

DIGESTIEVEN (niet inbegrepen in drankenforfait) 
Amaretto di Saronno   €6,70 
Baileys   €6,70 
Otard VS   €6,70 
Calvados   €6,70 
Limoncello   €6,70 
Sambuca   €6,70
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WELKOM IN HET KIEZELHUYS!

FEEST
BIJ UITSTEK
HUYS

Huwelijk, communiefeest, verjaardags diner, 
familiefeest,brunch of business event:
het Kiezelhuys is de locatie bij uitstek  voor een 
feest dat jou en je gasten  lang bij blijft. Ideaal 
vanbinnen én vanbuiten. 

Vraag vrijblijvend een voorstel of informatie: 
info@kiezelhuys.be -  011/ 37 37 57



Deze drankenlijst is van toepassing tijdens onze wekelijkse Kiezelhuys brunch of tijdens onze 
vrijdagavondbuffetten. U kan kiezen voor een forfaitprijs formule (dranken met een * zijn hierin 
inbegrepen) of natuurlijk ook gewoon voor effectieve verrekening van de consumpties. Maak uw 
keuze zeker voor aanvang van de brunch kenbaar. Bedankt alvast! 

APERITIEVEN (niet inbegrepen in drankenforfait) 
Aperitief Kiezelhuys €8,50 
Campari €6,60 
Campari vers fruitsap €8,20 
Gin Tonic - Gin Gini €8,50 
Aperol €6,00 
Aperol Spritz €7,00 
Martini Bianco €6,00 
Kirr €6,00 
Kirr Royal €8,00 
Sherry dry - medium €6,00 
Porto Offley rood - wit €6,00

WARME DRANKEN* (inbegrepen in drankenforfait, behalve ***) 
Espresso - Decafiné - Mokka €3,00 
Warme Cécémel €3,30 
Cappuccino met gestoomde melk €3,50 
Koffie verkeerd €3,50 
Latte Macchiato €3,60 
Hasseltse koffie (jenever)*** €7,00 
Irish coffee (whisky)*** €7,00 
French coffee (cognac)*** €7,00 
Italian coffee (amaretto)*** €7,00 
Thee natuur - kamille - rozenbottel - lindebloesem - citroenmelisse - munt - groene thee €3,00

WELKOM IN HET KIEZELHUYS!
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KIEZELHUYS AFHAALCATERING
Huysbereide service en kwaliteit…

Wij helpen graag om voor u en uw gasten 
feestelijke gerechten of een uitgebreide 

menu op tafel te toveren. Een goed 
voorbereide menu geeft meer tijd om bezig 

te zijn met uw gasten. 

Belegde sandwichen, broodjesbuffetten, 
hapjesformules, voor- en hoofdgerechten, 

themabuffetten, desserten…

Brunch, ontbijt- en tapasboxen.

Maak op www.kiezelhuys.be/catering 
kennis met ons aanbod en bestel online.

www.kiezelhuys.be/catering


