GRATIS

DAILY GARDEN

LIEFDEVOL BEREID DOOR LUNCH GARDEN - MEI - JUNI 2022

THE

len
Verse verha
vit onze tuinen

POCKET EDITION
Beste gast,

De maanden mei en juni, da’s altijd een beetje feest! Denk aan
de Dag van de Arbeid, moederdag, Hemelvaart, Pinksteren, vaderdag,
communiefeesten, het einde van de examens ... Heel wat speciale
momenten op de kalender en een dagje verlof hier en daar om gewoon
lekker je zin te doen. En, als de zon wat meezit wordt het al helemaal
één groot feest!
Ook in onze resto’s kan jij het feest doen losbarsten, en wel zo:
- Laat de bubbels uit je partybox knallen en kom helemaal in
feeststemming
- Nodig mam en pap uit op restaurant voor hun grote dag en zet ze in
de bloemetjes!
- Geniet intens van een lekker bordje wit goud
MENU
+ DESSERT + DRANK*
- Ontdek de lekkerste taartjes aan de patisserietoog met de beste
producten uit het seizoen
- Deel een aperomomentje in de zon
- Bestel een bananenpannenkoek en geef samen met Trias mee dromen kansen!
- La la laat de lente binnen, want bij ieder menu kleine filoe geven we in mei een ‘My Tiny Garden’ kruidenpotje weg
- Tel mee af naar het mosselfestival
*
- Blader door ons Daily Garden Pocket krantje en geef je ogen de kost + DESSERT + DRANK

WINTERSTOOFPOTJE

en
Albert Verdey

Fijne feestmaanden!

MENU

12,-

KALFSBLANKET

+ DESSERT + DRANK*

*Dessert tot € 2,50 & koude drank behalve flesjes van 50 cl, innocent™ en alcoholische dranken in fles.

MENU

BELGIAN TREASURE + DESSERT + DRANK

*

27/05 - 12/06 Vol-au-vent
13/06 - 19/06 Zeesteak
20/06 - 30/06 Balletjes in tomatensaus

12,-

*Dessert tot € 2,50 & koude drank behalve flesjes van 50 cl, innocent™ en alcoholische dranken in fles.

WEEKENDGENIETERS

SCAMPI DIABOLIQUE

à volonté

vr, za & zo

14,99

Benieuwd naar ons volledig menu van de maand?
Neem een kijkje op www.lunchgarden.be
Heeft u last van voedselintoleranties? Check de allergenen uit onze recepten via deze QR-code of aan de kassa:
Onze gerechten zijn ook verkrijgbaar in/via:
of sluit je aan bij de beweging tegen voedselverspilling via
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EEN PLEZANT VOORGERECHTJE
KONING ASPERGE IS IN HET LAND!
MAMA JIJ BENT DE BESTE!
LA LA LENTE

TERUG UIT ONZE SCHELP
GEEF MEE DROMEN KANSEN
BLOZENDE BELGISCHE AARDBEIEN
LET’S CELEBRATE!

DEEL EEN APEROMOMENTJE OP Z’N
BELGISCH
APP’Y TO SEE YOU!
LET’S MUNCH AT LUNCH!

SPEELTIJD
SLUIT JE AAN BIJ DE
BEWEGING TEGEN
VOEDSELVERSPILLING

WARME
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ZET JE MAALTIJD IN MET EEN PLEZANT
VOORGERECHTJE
Start je maaltijd lekker goed met één van onze plezante voorgerechtjes!
Voor maar € 4 kan je kiezen uit één van volgende lekkernijen:
- Kaaskroketten
- Mini loempia’s met sweet chilisaus
- Samossa’s met sweet chilisaus
- Breydelhamkroketten
- Mix van empanadas (groenten | kip | gehakt) met Devos & Lemmens Argentinasaus

KAASKROKETTEN

MINI LOEMPIA’S

SAMOSSA’S

BREYDELHAMKROKETTEN

MIX EMPANADAS
Ontdek het aanbod van de dag aan
het voorgerechtenbuffet!

KONING ASPERGE IS IN HET LAND!
Verse asperges, het witte goud van onze Belgische gronden!
Ga jij voor de salade met verse asperges en gedroogde ham
of eerder voor één van onze heerlijke weeksuggesties met verse asperges bij een lekker visje van onze lokale
partner Multifish?
Mis deze koninklijke traktatie zeker niet deze maand mei!

p. 2
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MAMA JIJ BENT DE BESTE!

Zin in een lunch date met dochter- /zoonlief om jouw moederschap te vieren? Laat je dan verleiden door ons
heerlijk moederdagmenu dat onze chefs voor de gelegenheid hebben bekokstoofd.
P.S.: Ook onze beste papa’s vergeten we natuurlijk niet in juni! Houd zeker onze sociale mediakanalen in het
oog om te zien wat zij op hun speciale dag mogen verwachten.

FEESTMENU
(06/05 - 09/05)

KABELJAUW

19,

Fijne
moederdag!

-

met mousselinesaus en verse asperges

+
HUISGEMAAKT AARDBEIENTAARTJE
+
GLAS WITTE WIJN*
* Of koude drank behalve flesjesvan 50 cl, innocent™ en alcoholische dranken in fles.

LA LA LENTE!

LA LA LENTE!
Hallo, kleine filoe! Ben jij ook helemaal in lentesfeer?

Deze maand mei krijg je de kans om je eigen kruidentuintje aan te leggen, want bij elk menu kleine filoe ontvang
je een ‘My Tiny Garden’.
Bieslook, munt, peterselie, basilicum, tuinkers; Verzamel ze allemaal en la la laat de lente binnen!

Menu kleine filoe ≤ 12 jaar

4,99

BORDJE VOL LEKKERS

Kip nuggets

MET PATATJES À VOLONTÉ & WARME GROENTEN
OF FRIS BIJGERECHT

Balletjes

DESSERTJE
FROZEN OLAF OF RAKET IJSJE | MATERNE® FRUIT POCKET | LOTUS BISCOFF®
SPECULOOSKOEKJES | 2 MINI VERSNAPERINGEN (DONUTS, ECLAIRS) | CHOCOMOUSSE

Hamburger

Pasta

veggie of bolognaise

+

kweekset

Verzamel ze alle 5 tot 27/05!

Vol-au-vent

Vis sticks

p. 3
munt
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TERUG UIT ONZE SCHELP!
Mosselen

Natuur, met witte wijn, looksaus, Provençaals of
bereid met Grimbergen blond

Vanaf
27 mei

GEEF MEE DROMEN KANSEN
Doe goed, eet zoet!

Voor elke bananenpannenkoek die de kassa doet rinkelen, gaat er € 1 naar ngo Trias.

Dankzij jouw steun kan Trias de dromen van Afrikaanse ordernemers in armoede een echte kans geven!
Zin om bij te dragen aan hun goed doel? Afspraak vanaf half 3 aan de pannenkoekenplaat!

PANNENKOEK

met banaan, slagroom en chocolade

4,50

14:30 - 17:00
€1 TEN VOORDELE VAN

p. 4
Finaliste WOMED Award Zuid
Doreen Nsasiirwe
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BLOZENDE BELGISCHE AARDBEIEN
Ze zien er niet alleen prachtig uit, ze zijn ook om van te smullen; die heerlijke rode, zoete, sappige, Belgische
aardbeien! We krijgen er als het ware blozende kaken van! :-)
Laat je verleiden door onze seizoenstraktatie: een heerlijk Belgisch huisgemaakt aardbeientaartje voor maar
€ 3,50 ... Vergeet je koffie promo aan €1,35 niet!

3,

50

3,

50

LET’S CELEBRATE!
Iets te vieren?
Met onze partybox wordt jouw moment een heus feest!
Vraag jouw box boordevol Lay’s chips en leuke feestrekwisieten aan de kassa,
neem je fles Kidibul mee uit de drankencooler & Laat het knallen!

PARTY
BOX

Vanaf
27 mei

1 LAY´S MAXI, 3 LAY´S MINI, KIDIBUL - 75CL
& PARTY PROPS
p.55
p.
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DEEL EEN APEROMOMENTJE OP Z’N BELGISCH
Deel een aperomomentje op z’n Belgisch met een tapasbordje vol
lekkernijen uit onze contreien: Maredsous kaas, Fagotin, Pipes
d’Ardennes, salami, ajuinen, augurken en mosterd.
Neem er nog een Grimbergen bij of een ander lokaal biertje op fles
en je bent klaar om te klinken.

PROMO

Grimbergen

+2,50€*

Santé!

p. 6
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NIEUW!

APP’Y TO SEE YOU!
Heb jij de nieuwe Lunch Garden applicatie al gedownload?

Download hem vandaag nog op je telefoon en smul je weg naar
de lekkerste voordelen!
Welkom in onze community! We’re app’y to see you.

LET’S MUNCH AT LUNCH!
Bollebozen, opgelet! Weinig tijd om uitgebreid te kokerellen naar aanloop van de examens? Zin om even je zinnen
te verzetten? In de mood om samen met je klasgenoten nog een momentje te beleven voor het einde van het
schooljaar?
Lunch Garden heeft jullie een uitstekende A+ studentendeal bekokstoofd. Hij is bovendien zo voordelig dat je vast
nog een aardig centje overhoudt voor een borrel tijdens de vakantie!
Smakelijk & Succes met de laatste loodjes

+
VOL-AU-VENT XXL, SPAGHETTI
BOLOGNAISE, ZEESTEAK OF
BALLETJES IN TOMATENSAUS XXL

+
DESSERT*

DRANK*

9,99

*Geldig voor jongeren < 28 jaar op vertoon van de studentenkaart. Niet cumuleerbaar met andere promoties. Dessert naar keuze tot € 2,50 & koude drank behalve flesjes van
50 cl, innocent™ en alcoholische dranken in fles.

p. p.7
7

e
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SPEELTIJD!
Hey, kleine slimmerik!

Kan jij het rooster hieronder aanvullen met aarbeien, ananassen, appels en druiven? In elke rij en kolom mag er
slechts één fruitje van dezelfde soort staan.
Succes!
P.S. Spieken is toegestaan ;-)

OPLOSSING

SLUIT JE AAN BIJ DE BEWEGING TEGEN
VOEDSELVERSPILLING
Bedank Moeder Natuur en sluit je aan bij
de beweging tegen voedselverspilling!
Download gratis de Too Good To Go app,
zoek een Lunch Garden in jouw buurt
en red vandaag nog jouw voordelig
verrassingspakket.
Nadien genieten maar, van lekker eten,
terwijl je iets goed doet voor de planeet!

p. 8
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