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Beste gast,
De zomermaanden zijn ingezet en daarmee ook het hoogtepunt van het jaar bij Lunch
Garden: ons jaarlijks à volonté mosselfestijn! De hele zomer lang kan je je naar
hartenlust laten bedienen van onze fantastische mosselen met frietjes voor maar
€ 15,99! Welke weg hebben onze geschelpte vrienden afgelegd alvorens in jouw
mosselpot te belanden? We nemen je mee naar het mosselparadijs in Yerseke
op pagina 3.
Ook BBQ-liefhebbers worden op hun wenken bediend deze zomer met een ruim
assortiment sissende vleessuggesties op de grill. En, wie het liever lekker light
houdt kan vast z'n geluk vinden aan het saladebuffet waar je uit heel wat knapperige
zomersalades kan kiezen.
Ook onze kleine filoekes komen aan hun trekken bij ons. Ontdek op p.5 welke leuke
vakantie- en 'back to school' attentie we voor hen in petto hebben bij hun menu kleine
filoe deze vakantie.
Verder nemen we jou in deze editie van The Daily Garden Pocket mee op culinaire
reis in eigen land, vieren we feest met een speciaal feestmenu voor de gelegenheid
en maak je kans op een weekendje weg in onze mooie Ardennen dankzij onze
samenwerking met SPA®.
We wensen u en uw gezin zonnige en deugddoende zomermaanden toe!
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Tot binnenkort opnieuw aan onze tafels?!

MOSSELEN

A VOLONTE

Natuur, met witte wijn, looksaus, Provençaals of volgens
het recept van onze chef Albert Verdeyen

15,99

RECEPT VAN ONZE CHEF
ALBERT VERDEYEN

Iedere maand tovert onze huis-chef Albert Verdeyen een
heerlijk mosselrecept uit zijn kokshoed. Laat jij jou verleiden
door zijn aanbeveling van de maand?
JULI - Mosselen bereid met mousselinesaus
AUGUSTUS - Mosselen bereid met een pittige Thaise currysaus
SEPTEMBER - Mosselen bereid met Duvel

GENIETEN VAN EEN LUNCH GARDEN MOMENT
BIJ JOU THUIS? DAT KAN!
Kies uit verschillende gekoelde
traiteurschotels voor gans het
gezin: Balletjes in tomatensaus
of Luikse balletjes, Vol-au-vent,
Aardappelpuree, Bolognaisesaus,
Rundsstoverij,...
Geef je microgolf timer een stevige
draai en dien in één handomdraai op
op je bord. Lekker makkelijk, toch?

Spring binnen in één van de
restaurants in jouw buurt en vraag je
bestelling om mee te nemen. Onze
chefs geven je bestelling mee in een
duurzame meeneemverpakking.

Laat je favoriete Lunch Garden
gerecht aan jouw voordeur leveren
dankzij onze partnerdienst Deliveroo.
Neem een kijkje op www.deliveroo.be
om te zien of jouw zone
wordt bedeeld.

Sluit je aan bij de beweging tegen
voedselverspilling! Download gratis
de Too Good To Go-app op je telefoon,
vind een Lunch Garden restaurant
in jouw buurt en profiteer van een
voordelig verrassingspakket terwijl je
iets goeds doet voor de planeet.

WIJ KENNEN DE MOSSELMAN!
Alvorens ze in jouw mosselpot belanden, hebben
onze mosselen al een mooie weg afgelegd. We nemen
jou mee richting Yerseke, op een uurtje van Brussel,
in Zeeland, waar Lunch Garden samen met haar
influencers naartoe trok om de eerste mosselen van
het seizoen te plukken en te degusteren. Want, daar in
Yerseke vindt men het paradijs van de
mossel terug.

Eenmaal aangekomen in de fabriek, spenderen ze 12
uur in enorme waterreservoirs met zeewater uit de
Oosterschelde om het zand te verwijderen, waarna ze langs
‘sorteermachines’ passeren om ze te onttrossen en te
sorteren op maat.
En nadien? Dat is redelijk indrukwekkend! Ze worden manueel
gesorteerd door niet minder dan 200 seizoensarbeiders die de
klok rondwerken om een ultravers product van hoge kwaliteit
aan te bieden aan de consument.
”We hebben alle verpakkingsformaten”, vertelt Thibault
Oosterboch, manager bij Krijn Verwijs, ons. “Voor Lunch
Garden verpakken we de mosselen per 10 kilo in
gerecycleerde bakken. En, als we zeggen dat we recycleren,
recycleren we wel degelijk alles! Zelfs de gebroken schelpen.
Die gebruiken we voor de nieuwe mosselculturen, maar ze
worden eveneens verwerkt in cosmetica en voor de aanleg
van wegen.”
Ontdek de Zeeuwse smaken bij Lunch Garden, à volonté,
de ganse zomermaanden door!

Onder de 5 producenten (Niet weggelegd voor wie wil, het
is zeer gereglementeerd), vinden we Krijn Verwijs terug,
een familiebedrijf die meer dan 5 generaties meegaat.
Zij bevoorraden - samen met andere topleverancier,s om
tegemoet te komen aan de vraag onze 64 restaurants van niet minder dan 600 ton mosselen
per jaar.
Krijn Verwijs bezit 5 boten en rekent eveneens op de steun
van zelfstandige vissers voor de mosselvangst. De toevoer is
enorm en wordt snel verwerkt! Vanzelfsprekend kan men niet
treuzelen met mosselen; de versheid is primordiaal!

HET BBQ SEIZOEN
IS GEOPEND!
Barbecueën doen we niet meer alleen op de camping of op
extreem warme zomerdagen. Barbecueën is voor veel mensen
een echte hobby en meer dan alleen een sateetje op de grill.
Ook bij Lunch Garden zijn we fan van het BBQseizoen en al dat lekkers op de grill.
Zo hebben onze chefs alles uit de
kast getrokken om jullie ook tijdens de
zomermaanden te verwennen met de meest
sissende vleessuggesties.
Laat jou deze zomer verleiden door ons heerlijk
BBQ-assortiment met steak, kippenbrazade,
chipolata en een fantastische BBQ-saus van onze
Belgische partner Devos & Lemmens.
Kies voor de op en top Belgische Blue Blanc Belge
rumsteak, recht van de grillplaat en à la minute bereid
naar jouw smaak.
Of, ga voor één van onze andere vele toppers aan de grill.
Kies er nog frietjes, patatjes, puree,... à volonté en een fris
bijgerecht uit & je bent klaar om het BBQ-seizoen in vuur en
vlam te zetten!

TOM & DELLA’S GARDEN
GROENTESLAATJE

FRISSE ZOMERSALADES
Eerder op zoek naar een lichte maaltijd die je toch de nodige
energie geeft om de dag door te komen? Dan vind je vast wat
je zoekt aan ons saladebuffet!
Je vindt er onze huisgemaakte klassiekers terug zoals de
populaire americain van de chef of de salade met tomaat en
verse grijze garnalen uit de zee.

TOM & DELLA’S GARDEN
GRIEKSE PASTASLA MET
GEROOKTE ZALM EN DILLE

HOMEMADE
TOMAAT MET GRIJZE GARNALEN

HOMEMADE
AMÉRICAIN*

Onze partner Tom & Della’s Garden voorziet bovendien nog
een selectie maaltijdsalades die je smaakpapillen heerlijk
verwennen. Perfect op smaak gebracht, en boordevol gezonde
dingen uit het seizoen. Zo kan je tijdens de zomermaanden
onder meer genieten van hun
knapperige groentesalade of
hun salade met gerookte zalm
op een bedje van
Griekse pastasalade.

2,-*

2,50

2,-*

4,50

2,30*

2,30*

4,50

4,50

2,30

4,50

*Kinderijsje inbegrepen bij jouw menu kleine filoe. Ontvang je ijsjeton aan de kassa en kom na je maaltijd terug.

N’ICE CREAM !!!
In het hele land draaien airconditioningsystemen op volle
toeren en dat is bij Lunch Garden zeker niet anders! Om de
hitte en het puffen op zomerse dagen tegen te gaan, laten we
een frisse wind door onze resto’s blazen.
Toch nog moeite om het hoofd koel te houden op warme
zomerdagen? Dan hebben we net dat extraatje dat je zoekt.

VOOR ONZE KLEINSTE
KLANTEN, DOEN WE
GROOTSE MOEITE
Goed nieuws, kleine filoe! Vanaf heden verwennen we jou
iedere maand met een leuke attentie bij jouw menu
kleine filoe.
Verwacht je tijdens de maand juli aan een spannend ‘Color
addict game’ spel. Perfect om iedereen rond tafel te brengen
voor een leuke speelavond tijdens de grote vakantie.
In augustus stomen we jou klaar voor de eerste schooldag.
Kom je dan bij ons eten, dan mag je je aan een fruitige tote
bag verwachten om jouw school- en/of sportspullen in op
te bergen
Tot binnenkort?!

Samen met de ijscoman hebben we een ijsjesassortiment
samengesteld om bij weg te smelten! Van waterijsjes tot
hoorntjes en ijscoupes om te delen tot ijscoupes lekker voor
jou alleen ;-)
Kom je geluk vinden aan de ijsjesbar en ‘Keep it cool’!

PETIT
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FILOE
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BORDJE
LEKKERS
ASSIETTEVOL
REMPLIE
DE BONNES CHOSES
met
groenten
avecpatatjes
féculentsà volonté
à volonté& &warme
légumes
chauds ou
ofaccompagnement
fris bijgerecht frais
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Kip nuggets
Nuggets
de poulet

Balletjes
Boulettes

Vol-au-vent
Vol-au-vent

Pasta
Pâtes
veggie of
oubolognaise
bolognaise

Hamburger

Vissticks
Fish
sticks

Materne®
Materne®
Fruit Pocket
Pocket
Fruit

Biscuits
Biscoff®
LotusLotus
Biscoff®
spéculoos
speculooskoekjes

+ +DESSERTJE
DESSERT

Glace
enfant
Kinderijsje

+ LEUKE
+CHOUETTE
ATTENTIE
ATTENTION
2 miniversnaperingen
délicatesses
2 mini
(donuts, eclairs)
éclairs)
(donuts,

Mousse
au chocolat
Chocomousse

STAYCATION 2022
DE LEKKERSTE TIPS VOOR EEN CULINAIRE TRIP IN
EIGEN LAND!
Zomervakantie! Dat betekent lekker veel tijd om nieuwe
dingen te doen en te ontdekken, ver weg of dichtbij. Wist je
dat Lunch Garden maar liefst 62 restaurants heeft, verspreid
over heel België?

In de zomermaanden zetten wij enkele van onze favoriete
restaurants in de kijker. Laat je (ver)leiden door onze
suggesties van de maand en geniet zo van topgerechten en
bezienswaardigheden van eigen bodem!

Lunch Garden Nieuwstraat:
Rundsstoverij met frietjes*
Grote markt, Manneken pis, het Atomium,… Uit alle
hoeken van de wereld komt men naar België om de vele
bezienswaardigheden van onze hoofdstad te bezichtigen.
Pal in het centrum van Brussel ligt Lunch Garden Nieuwstraat,
waar je kan genieten van rundsstoverij met frietjes, een
populair gerecht in vele Brusselse restaurants en een must“taste” tijdens een bezoekje aan Brussel.
*Beschikbaar van 04/07 tot 17/07 – € 12,99, XXL + €2
Lunch Garden Kuringen:
Vispannetje van heek in een zee van currysaus
Zin om volledig tot rust te komen in een historische- en
groene omgeving?
In Kuringen ligt de Abdijsite van Herkenrode, vol prachtige,
historische gebouwen en omgeven door een uniek
natuurgebied. Een plek waar jong en oud zijn hart kan
ophalen tijdens een wandeling of fietstocht.
Een heerlijk vispannetje van heek met currysaus is de ideale
afsluiter van een dag vol outdoor activiteiten. In lunch Garden
Kuringen staan de potten alvast op het vuur.
*Beschikbaar van 15/08 tot 28/08 – € 14,99
Lunch Garden Brugge B-park:
Pasta all’arrabbiata met Belgische tarwe*
Wist je dat Brugge ook wel eens het Venetië van het Noorden
wordt genoemd omwille van zijn romantische kanalen
en bruggen?
Waan je helemaal in Zuiderse sferen met onze pasta
all’arrabbiata, gemaakt met Belgische tarwe van onze lokale
partner Belcampi.
*Beschikbaar van 1/07 tot 31/07 - € 10,99
Laat ons zeker meegenieten van jouw culinaire avonturen met de #Familymoments op Instagram!

GEEN VERLOF? GEEN NOOD!
Zin om al dat moois en lekkers te ontdekken, maar geen
vakantie in het verschiet? Geen nood! Tijdens de zomer
noteren we maar liefst 2 nationale feestdagen die je alsnog

de mogelijkheid geven om lekker te ontspannen en
te genieten!

21 juli 2022
De nationale feestdag van België wordt gevierd op donderdag
21 juli.
Het is de datum waarop in 1831 de eerste koning der Belgen,
Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eed
aflegde als koning.

15 augustus 2022
Elke 15e augustus vieren we Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
in België. Het is een religieus feest om de dag te vieren
waarop, volgens de katholieke traditie en doctrine, de Maagd
Maria lichamelijk in de hemel werd aangenomen. In het
bisdom Antwerpen wordt die dag bovendien Moederdag
gevierd. In Antwerpen zullen we onze mamaatjes dan dus
extra in de watten leggen.

Op deze dagen zijn winkels, banken, postkantoren en andere openbare diensten gesloten. Maar wij zijn open en hebben voor de
gelegenheid een waar feestmaal voorzien!

BBQ-ASSORTIMENT
DRANK*
IJSCOUPE**
Feestmenu verkrijgbaar van 21/07 - 24/07 & van 12/08 - 15/08
*Koude drank behalve flesjes van 50 cl, innocent™ en alcoholische dranken in fles.
** Ontvang je ijsjeton aan de kassa en kom na je maaltijd terug
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