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Beste bezoeker
De zomermaanden liggen achter ons. September staat voor de deur:
de “start van het nieuwe jaar” voor mensen in het onderwijs.
De zomermaanden zijn er om te genieten en even tijd te nemen voor
familie en vrienden. Iedereen doet op dit zijn manier. De ene geniet
van datgene wat ons “Belgenlandje” te bieden heeft en de andere
gaat naar het verste uiteinde van de wereld. Wat we ook doen… de
horeca vaart er wel bij.
Tijdens de zomer zijn het “hoogdagen” voor de horeca-sector. De
terrasjes zitten bij het zonnige weer afgeladen vol. De jobstudenten
(al dan niet met een horeca-opleiding) lopen de benen van onder
hun lijf. De boekingen bij hotels en B&B’s draaien op volle toeren.
Kortom, een prachtseizoen om de boeiende wereld van de horeca
te ontdekken.
Ik heb de neiging om telkens als ik een enthousiaste jongere aan
het werk zie, het visitekaartje van Stella Matutina af te geven en
deze jongere de kans te geven om zijn/haar talenten verder te laten
ontwikkelen in een boeiende leeromgeving als onze school. Een
degelijke opleiding blijft belangrijk om de finesses van het vak te
leren kennen en om je te onderscheiden van de rest.
Dit is wat we met onze leerlingen van Stella Matutina willen bereiken.
We willen hen begeleiden om jonge mensen te worden die willen
doorzetten en die trots zijn op hun werk. We willen hen leren streven
naar het ultieme gerecht op het bord, begeleid door een harmonieuze
wijn.

Vanaf dit schooljaar kunnen de leerlingen vanaf het 1ste jaar op
basis van hun interesses reeds proeven van de horeca. Dit doen
ze door de keuze van een “wegwijzer toerisme” of een “wegwijzer
voeding”. Door leerlingen al in het 1ste jaar hun talenten te laten
ontdekken zijn we ervan overtuigd dat ze in de vervolgopleiding nog
meer zullen schitteren.
Verder mag u van ons het vertrouwde aanbod verwachten. Wij
verwelkomen u graag in één van onze didactische restaurants Ensor
en Sanderus. Ik ben ervan overtuigd dat onze chefs in de keuken
en onze zaalleerkrachten deze vakantie ook genoten hebben van
de horeca-sector en dat zij hierin een bron van inspiratie vonden
voor hun komende lespraktijken. Nog één belangrijk punt om in uw
agenda te zetten: ’s avonds ontvangen wij u graag op dinsdagavond
in plaats van op donderdagavond.
In de brochure lichten we al een tipje van de sluier van de activiteiten
dit schooljaar op. Verder houden we u ook op de hoogte via de
nieuwsbrieven bij speciale gelegenheden.
Graag tot binnenkort!

Katty Van de Steene
Algemeen directeur
Instituut Stella Matutina – Sint-Franciscusinstituut

In deze brochure vindt u alle gegevens van de didactische restaurants
ENSOR en SANDERUS. We danken Palux, Wasserij De Keukelaere,
ISPC, beroepskledij Tailormade service en koffiebranderij Hoorens
voor hun “partnership” met de hotelschool.

CADEAUTIP!

Om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun latere
werksituatie, werken zij tijdens de lessen keuken- en restaurantpraktijk
voor klanten. In de tweede graad zijn deze klanten leerlingen. Bij de
derde graad komen leerlingen en leerkrachten aan tafel maar is er ook
ruimte voor de ‘vrienden van de school’ en andere bezoekers.

Op zoek naar een origineel geschenk? Schenk een gastronomische

maaltijd in Hotelschool STELLA MATUTINA als verjaardagsgeschenk, als
dankbetuiging, als prijs bij een wedstrijd, of zomaar als verrassing…
Een telefoontje volstaat en we bezorgen u de gevraagde cadeaubon.

* Om organisatorische redenen kunnen we de dagelijkse menu’s
niet publiceren. Wij garanderen u echter een viergangenmenu
met aandacht voor creativiteit en seizoensgebonden dagverse
producten.

Volgende afspraken blijven geldig
• tijdige reservatie is noodzakelijk: min. 24 uur vooraf, uitsluitend
via telefoon op nummer 055 42 30 67.
• het aantal plaatsen is beperkt.
• aanvangsuur middagpraktijk 12.00 u. - avondpraktijk 19.00 u.
Gelieve tijdig aanwezig te zijn.
• lerarenkaart: prijs ‘met voordeelkaart’ is van toepassing (= korting
op het menu (niet op dranken) NIET geldig tijdens gastchefs,
gastsommeliers, speciale events, jacht- en visfestival).
• voordeelkaart ‘vrienden van de school’: prijs ‘met voordeelkaart’
is van toepassing (= korting op het menu (niet op dranken) NIET
geldig tijdens gastchefs, gastsommeliers en special events.
• elektronisch betalen met Bancontact, Eurocard en Visa is mogelijk.
• één rekening per tafel.
• huisdieren niet toegelaten.
• opgelet: er geldt een algemeen rookverbod op het schoolterrein.

Vakanties:
• herfstvakantie:
maandag 28 oktober 2019 tot zondag 03 november 2019,
• kerstvakantie:
maandag 23 december 2019 tot en met zondag 05 januari 2020.

'vrienden van de school'
Praktijkervaring vormt een belangrijk onderdeel van de opleiding van onze leerlingen in de hotelschool.
Om onze leerlingen deze vaardigheden te laten inoefenen, zijn gasten belangrijk.
U kan een voordeelkaart ‘vrienden van de school’ tegen de prijs van € 30/schooljaar(1) aanschaffen:
Wat houdt deze voordeelkaart in(3)?
• is geldig voor 1 persoon of 2 personen,
• staat op naam van 1 persoon of 2 personen en is niet overdraagbaar,
• geen minimum of maximum aantal bezoeken aan de didactische restaurants verbonden,
• is geldig bij het 5de, 6de en 7de jaar,
• je geniet van een reductie op de dagelijkse menu’s(2) (niet op dranken):
- 5de jaar menu: zonder: € 27/pers - met: € 22/pers
		
- 6de jaar menu: zonder: € 36/pers - met: € 30/pers
		
- 6de jaar dinsdagavond menu all-in: zonder: € 49/pers - met: € 43/pers
		
- 7de jaar dinsdagavond menu all-in: zonder: € 66/pers - met: € 57/pers
• de mogelijkheid om bij het 4de jaar (aanvang wordt later medegedeeld) te lunchen,
• is niet cumuleerbaar met andere reducties,
• is geldig gedurende het hele schooljaar (uitgezonderd stageperiode)
• is ook geldig tijdens het thema ‘Bier en Gastronomie’ en thema 'Jacht'
Prijs(1):
• voor 1 persoon: € 30
• voor 2 personen: € 55
Hoe kan u de voordeelkaart bestellen?
Indien je interesse hebt om een ‘voordeelkaart’ voor het schooljaar 2019-2020 aan te schaffen,
dan kan dit tot 15 oktober 2019 door een mail te sturen naar boekhouding@stellamatutina.be.
niet van toepassing op 'special events', gastchefs en gastsommeliers
(3)
de voordeelkaart geeft geen voorrang op reservatie!
(2)

Restaurantpraktijken schooljaar 2019-2020
In dit onderstaand overzicht vind je de schikkingen van de praktijken voor het komende schooljaar.
RESTAURANT ENSOR
MAANDAGMIDDAG

RESTAURANT SANDERUS

5de jaar RESTAURANT & KEUKEN
Zonder voordeelkaart: € 27/pers (1)
Met voordeelkaart: € 22/pers (1)

5de jaar RESTAURANT & KEUKEN - HOTEL

DINSDAGMIDDAG

Zonder voordeelkaart: € 27/pers (1)
Met voordeelkaart: € 22/pers (1)

AVOND

DONDERDAGMIDDAG

7de jaar GASTRONOMIE - DRANKENKENNIS

6de jaar RESTAURANT & KEUKEN - HOTEL

Menu all-in (3)

Menu all-in (3)

Zonder voordeelkaart: € 66/pers (2)
Met voordeelkaart: € 57/pers (2)

Zonder voordeelkaart: € 49/pers (1)
Met voordeelkaart: € 43/pers (1)

6de jaar RESTAURANT & KEUKEN
Zonder voordeelkaart: € 36/pers (1)
Met voordeelkaart: € 30/pers (1)

met uitzondering van themamaand ‘Jacht’. De prijs is in de brochure vermeld.
met uitzondering van de gastchef. De prijs is in de brochure vermeld.
(3)
per gerecht worden 2 glazen wijn geserveerd.
De korting met de lerarenkaart is enkel geldig op de maaltijd en NIET op de dranken en ook NIET tijdens de gastchef, gastsommelier, ‘special events’, themamaand. De korting met de ‘vrienden van de school’ voordeelkaart is enkel geldig op de maaltijd en NIET op de dranken en ook NIET tijdens de gastchef,
gastsommelier, ‘special events’.
(1)
(2)

Praktijken op dinsdagavond
Dit schooljaar worden de avondpraktijken op dinsdag ingericht. Je
kan dan van de gastvrijheid van onze 6de jaars of bij onze 7de jaars
genieten.

6de jaars Restaurant & Keuken - Hotel
De leerlingen van 6 Restaurant & Keuken en Hotel bieden een menu
all-in aan € 49/persoon zonder voordeelkaart en aan € 43/persoon
met voordeelkaart. In de prijs is het aperitief, de wijnen, Original waters
en koffie inbegrepen.

7de specialisatiejaren
De leerlingen van het 7de jaar Specialiteitenrestaurant bereiden
een gastronomisch viergangenmenu. De leerlingen van het 7de jaar
Restaurantbedrijf & Drankenkennis selecteren en serveren wijnen in
harmonie met de gerechten. De prijs voor het menu all-in bedraagt
€ 66/persoon zonder voordeelkaart en € 57/persoon met voordeelkaart
(aperitief, geselecteerde wijnen, Original water en koffie inbegrepen).

Menu’s dinsdagavond | 6de jaars
10 september 2019
Waterkers /room / sesam
Sliptong / paksoi / aardpeer
Aberdeen ribstuk / dragon / tomaat
Eiwitschuim / braambessen / frambozen/
vanilleroomijs

22 oktober 2019
Witloof / buikspek / brood
Schorseneren / oesterzwammen / wilde zalm /
limoen
Texels lamsribstuk / tomaat / boontjes
Vijgen / amandel / stevia

17 september 2019
Witloof / Granny Smith / nieroogkreeftje / kip
Bouillon / kikkerbillen
Lamszadel / Fleurie / kastanjechampignons / rucola
Tiramisu / rode vruchten

03 december 2019
Gegrilde gamba / couscous
Bouillon ‘Solferino’
Fazant / shiitake / zure room
Flensje ‘comédie Française’

15 oktober 2019
Bouillon / kip / scampi / rode kerrie
Zwezeriken / Champagne / Hervekaas
Zeebaars / pasta / kalfskop / tomaten / peterselie
Sabayon /kriek / vanille

10 december 2019
Canadese kreeft / Fine Champagne / crème battue
Rivierpaling / bonensla / Breydelspek
Hazenrug / knolselder / Jonagold / veenbessen
Ananas / noordkrieken / vanilla.
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Om organisatorische redenen kunnen zich bepaalde wijzigingen betreffende de grondstoffen en volgorde
van de menu's voordoen.

Menu’s dinsdagavond | 7de specialisatiejaren
10 september 2019
•
Hapjes:
•
Gerookte sint-Jakobs vrucht
•
Komkommer / burrata
•
Jonge slascheuten / Petit-Gris
•
Cappuccino waterkers / gerookte paling /
broodkorstjes
•
Rode poon / bietjes / gerookte paling / hazelnoot
•
Lamsribstuk / sesamzaad / tomaat / basilicum /
mergpompoen
•
Minisoesjes / fondantchocolade / pimentkaramel /
frambozen
17 september 2019
•
Hapjes:
•
Toast / paddenstoelen
•
Zeebaars / olijfolie / vanille
•
Linzen / gerookte heilbot
•
Erwten / Zeeuwse kreeft / tuinbonen / munt /
tomatenbouillon / tuinkruiden
•
Griet / mergpompoen / gele tomaat / salsa verde
•
Runderhaas / ganzenlever / witloof / aardappelen /
portosaus / truffelparfum
•
Appel / Calvados / gezouten karamel

1 oktober 2019
•
Hapjes:
•
Rund ‘Limousin’ / oester / wasabi / radijsscheuten
•
Aardappel / kaviaar
•
Scheermes / mango
•
Schaaldierensoep / knoflookschuim / room /
Arabiatta
•
Kabeljauw / snert / roggebrood / mierikswortel
•
Lam / rode paprika / polenta / zwarte look
•
Stilton / bleekselder / mango / vanille

22 oktober 2019
•
Hapjes:
•
Kwarteleigeel / bloemkool
•
Roggebrood / geperste kop / smout / mosterd
•
Rund / sesam
•
Waterkers / rivierdelicatessen
•
Makreel / citroen / komkommer / kaviaar
•
Noordzeetong / Pata Negra / Comté / mousseline
van Sherry / kervelcoulis
•
Pompelmoes / yoghurt / granaatappel

15 oktober 2019
•
Masterclass: Jonas en Laurence Haegeman chefs/
zaakvoerders van het restaurant De Vijf Seizoenen
te Brakel: zie verder voor meer info omtrent prijs
en reservatie.

Om organisatorische redenen kunnen zich bepaalde wijzigingen betreffende de grondstoffen en volgorde van de menu's voordoen.

Thema ‘Bier en Gastronomie’
Het combineren van bier en gastronomie wint meer en meer aan interesse
bij het grote publiek. Niet alleen vindt bier zijn plaats in de hedendaagse
keuken, maar worden bieren vaker als alternatief voor wijn bij gerechten
geserveerd. We willen ook onze leerlingen deze wereld laten ontdekken
en werkten een project met de Brouwerij Roman uit.
Om organisatorische redenen worden enkel bieren en waters tijdens dit
evenement geserveerd.
Onze chefs zijn nog volop bezig met het uitwerken van de verschillende
gerechten voor dit thema. De menu's mag je binnenkort via een extra
nieuwsbrief verwachten. Het ‘Bier en Gastronomie’ menu zal twee weken
geserveerd worden. Reserveren kan al via het nummer 055 42 30 67.

5de jaars:
Maandagmiddag 30 september & 07 oktober 2019 en
Dinsdagmiddag 01 & 08 oktober 2019
Prijs menu all-in: zonder voordeelkaart € 40/persoon
met voordeelkaart € 34/persoon
(bieren, Original waters en koffie inbegrepen).

Vervolg thema ‘Bier en Gastronomie’
6de jaars:
Dinsdagavond 01 & 08 oktober 2019 en
Donderdagmiddag 03 & 10 oktober 2019
Prijs menu all-in: zonder voordeelkaart € 49/persoon
met voordeelkaart € 43/persoon
(bieren, Original waters en koffie inbegrepen).

7de jaars:
Dinsdagavond 08 oktober 2019
Prijs menu all-in: zonder voordeelkaart € 66/persoon
met voordeelkaart € 57/persoon
(bieren, Original waters en koffie inbegrepen).

Thema ‘Jacht’
Jaar na jaar kijken heel wat trouwe gasten uit naar het wild seizoen.
Tijdens de maand november serveren onze leerlingen menu’s in het
teken van de 'Jacht'.
Je mag de menu’s binnenkort via een extra nieuwsbrief verwachten.
Reserveren kan al via het nummer 055 42 30 67.

5de jaars:
Maandagmiddag 04, 18 & 25 november 2019 en
dinsdagmiddag 05, 19 & 26 november 2019
Prijs menu: zonder voordeelkaart € 27/persoon
met voordeelkaart € 22/persoon
(zonder aperitief, wijnen en koffie).
Bij de maaltijd serveren we Original water.

Vervolg thema ‘Jacht’
6de jaars:
Dinsdagavond 05, 19 & 26 november 2019 en
donderdagmiddag 07, 14, 21 & 28 november 2019
Prijs menu: zonder voordeelkaart € 36/persoon
met voordeelkaart € 30/persoon
(zonder aperitief, wijnen en koffie).
Bij de maaltijd serveren we Original water.

7de jaars:
Dinsdagavond 05 november 2019
Prijs menu all-in: zonder voordeelkaart € 66/persoon
met voordeelkaart € 57/persoon
(aperitief, geselecteerde wijnen,
Original water en koffie inbegrepen).

Masterclass
De formule ‘masterclass’ is sinds enkele jaren een uitgelezen kans
voor de 7de jaars om onder de leiding van een externe chef
een menu uit te werken.
Op dinsdagavond 15 oktober 2019 hebben we het genoegen
om Jonas en Laurence Haegeman chefs/zaakvoerders van
het restaurant De Vijf Seizoenen te Brakel opnieuw te mogen
verwelkomen. Beiden zijn oud-leerlingen van onze hotelschool.
Prijs menu all-in: € 71,00/persoon.
Er is geen prijsreductie van toepassing.

RESERVATIE: SPECIALE REGELING!
Ter gelegenheid van deze activiteit moet de hotelschool haar interne organisatie
aan specifieke eisen aanpassen waardoor het aantal plaatsen beperkt is.
Om iedereen de kans te geven om zich voor deze culinaire avond in te schrijven,
is het pas mogelijk te reserveren vanaf MAANDAG 23 SEPTEMBER VANAF
08.40 u., uitsluitend op het nummer: 055 42 30 67.
De reservaties voor de gastchef worden door de school bevestigd na ontvangst
van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer be27 7450 5996 5873 met
vermelding ‘gastchef 15/10 + aantal personen’.
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