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De feestdagen staan voor de deur. Tussen Kerst en Nieuwjaar 
zoeken we graag het gezelschap op van vrienden en familie om 
gezellig samen te zijn en te tafelen. 

Wij willen met onze restaurants de mogelijkheid bieden om de 
gezelligheid van samen te tafelen regelmatig te herhalen. Kreeg u 
reeds de kans om in het 1ste semester te genieten van een lunch 
of diner in één van onze restaurants?  Dan weet u dat we er alles 
aan doen om u een aangename middag of avond te bezorgen.  U 
als klant bent voor de leerlingen een belangrijke gast.  Dankzij uw 
aanwezigheid kunnen onze leerlingen groeien en beter worden in 
hun opleiding.  Vanaf het moment dat de deuren van het restaurant 
voor u opengaan en de leerling u begroet, start zijn leerproces in 
de zaal.  In de keuken heerste reeds een drukte een paar uur voor 
u het restaurant binnenkwam.  De leerlingen starten de praktijk met 
een uitgebreide studie van het aangeboden menu.  Vervolgens 
beginnen zij met een goede voorbereiding van de dienst.  Hoe hoger 
de concentratie bij de voorbereiding, hoe beter de service verloopt 
en hoe vlotter de leerlingen kunnen inspelen op de noden vanuit de 
zaal. 

In het heetst van de strijd, bij het serveren van de gerechten heerst 
er opperste concentratie om de borden tot pareltjes om te toveren en 
ze vervolgens aan u te serveren.  In de zaal leren de leerlingen om 
onopvallend aanwezig te zijn.  Zij informeren  u over de keuzes van 
een aperitief en zorgen voor aangepaste wijnen bij de verschillende 
gerechten.  De leerlingen leren op een correcte manier met u als 
gast te communiceren.  In de loop van de jaren leren zij ook een 

aantal klassieke bereidingen in de zaal: het versnijden van eend, 
het flamberen van flensjes en het versnijden en serveren van kazen 
kennen voor hen op het einde van hun 6de of 7de jaar geen geheimen 
meer. 

Onze vakleerkrachten begeleiden de leerlingen in dit uitdagende 
leerproces.  Bij onze jonge leerlingen is nog heel wat sturing nodig 
en volgen de leerkrachten hen van nabij op.  In het 6de en zeker in 
het 7de jaar krijgen de leerlingen een grotere verantwoordelijkheid. 

We mogen met trots zeggen dat onze leerlingen die afstuderen in 
onze hotelafdeling het prima doen in de horecasector. 
Onze voornemens voor het nieuwe jaar zijn dan ook onze leerlingen 
verder opleiden tot creatieve en enthousiaste jongeren die met durf 
en passie de horecasector versterken.

We hopen dat u als gast deze opleiding van onze jongeren in één 
van onze restaurants helpt ondersteunen.  We kijken uit naar uw 
komst!

De personeelsleden en de directie wensen u een gezond en gelukkig 
2020!

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

Beste gast
Beste bezoeker



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.

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.  

* 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.

Op zoek naar een origineel geschenk? Schenk een gastronomische maal-
tijd in Hotelschool STELLA MATUTINA  als verjaardagsgeschenk, als dank-
betuiging, als prijs bij een wedstrijd, of zomaar als verrassing…  
Een telefoontje volstaat en we bezorgen u de gevraagde cadeaubon.
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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	 ‘vrienden	 v/d	 school’	 kaart	 is	 van	 toe- 

passing (= korting op het menu (niet op dranken) NIET geldig tijdens 
gastchefs,	gastsommeliers,	speciale	events,	jacht-	en	visfestival).

•	 kaart	‘vrienden	van	de	school’:	prijs	met	‘vrienden	v/d	school’	kaart	
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	rook-verbod	op	het	schoolterrein.	

 

Vakanties & stageperiodes:
• krokusvakantie: maandag 24 februari 2020 tot zondag 1 maart 
2020,

• paasvakantie: maandag 6 april 2020 tot en met zondag  
19 april 2020.



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

RESTAURANT ENSOR RESTAURANT SANDERUS

MAANDAGMIDDAG 5de jaar RESTAURANT & KEUKEN - HOTEL

Zonder ‘vrienden v/d school’  kaart: € 27/pers (1)

Met ‘vrienden v/d school’ kaart: € 22/pers (1)

DINSDAGMIDDAG 5de jaar RESTAURANT & KEUKEN

Zonder ‘vrienden v/d school’  kaart: € 27/pers (1)

Met ‘vrienden v/d school’ kaart: € 22/pers (1)

AVOND 7de jaar GASTRONOMIE - DRANKENKENNIS

Menu all-in(3)

Zonder ‘vrienden v/d school’  kaart: € 66/pers (2)

Met ‘vrienden v/d school’ kaart: € 57/pers (2)

6de jaar RESTAURANT & KEUKEN - HOTEL

Menu all-in(3)

Zonder ‘vrienden v/d school’  kaart: € 49/pers (1)

Met ‘vrienden v/d school’ kaart: € 43/pers (1)

DONDERDAGMIDDAG 6de jaar RESTAURANT & KEUKEN 

Zonder ‘vrienden v/d school’  kaart: € 36/pers (1)

Met ‘vrienden v/d school’ kaart: € 30/pers (1)

(1) met uitzondering van themamaand ‘Vis, schaal- en schelpdieren’. De prijs is in de brochure vermeld.
(2) 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’, thema-maand.
De korting met de ‘vrienden v/d school’ kaart is enkel geldig op de maaltijd en NIET op de dranken en ook NIET tijdens de gastchef, gastsommelier, ‘special events’.



Praktijken op dinsdagavond
Dit schooljaar vinden de avondpraktijken op dinsdag plaats. 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 ‘vrienden v/d school’ kaart en aan  
€ 43/persoon met ‘vrienden v/d school’ kaart. In de prijs is het aperitief, 
de wijnen, Original waters en koffie inbegrepen. 

(*) uitgezonderd tijdens de thema weken ‘vis, schaal- en schelpdieren’.



07 januari 2020
• Jus van Zeebrugse garnalen
• Kabeljauw / bloemkool / basilicumextract
• Damhertnootjes / kruiden / groene puree
• Citrussalade / sorbet van mascarpone / 

citroengras

14 januari 2020 
• Helder bouillon / garnaal / wortelen
• Grietfilet / spinazie / prei
• Britse lamskoteletjes / pijnboompitten / 

couscous met curry en koriander
• Ananas / gember / roomijs met tonkabonen / 

chutney van kumquats

21 januari 2020 
• Heldere bouillon / tomaten / julienne van 

hoevekip 
• Rode poon / lintmacaroni / ratatouille van 

paprika’s / blanke botersaus
• Kalfsfilets / kalfszwezerik / julienne van ham / 

champignons / savooikool
• Brie / brickdeeg / Luikse stroop

Maandagavond 27 januari 2020
• Heldere bouillon / eekhoorntjesbrood / 

spruitjes / pastinaak
• Zwezeriken / alikruiken / ganzenlever
• Eendenborst / seizoensgroenten / Choronsaus
• Bittere Callebaut chocolade  / vanilleijs

17 maart 2020
• Heldere bouillon / garnaal / wortelen
• Grietfilet / spinazie / prei
• Britse lamskoteletjes / pijnboompitten / 

couscous met curry en koriander
• Ananas / gember / roomijs met tonkabonen / 

chutney van kumquats

24 maart 2020
• Crème van broccoli / varkenstong
• Wijtingfilet / bouillon / jonge uitjes
• Lamsribstuk / voetselder / pastinaakchips
• Peperkoek / ‘Pink lady’ appel / sabayon van 

Chimay tripel

19 mei 2020
• Heldere bouillon / eekhoorntjesbrood / 

spruitjes / pastinaak
• Zwezeriken / alikruiken / ganzenlever
• Eendenborst / seizoensgroenten / Choronsaus
• Bittere Callebaut chocolade  / vanilleijs

week van 11 februari tot en met week van 
09 maart 2020: 
Thema-maand (zie verder)

Stageperiode: 
22 april tot en met 18 mei 2020

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

Menu’s dinsdagavond  | 6de jaars



Praktijken op dinsdagavond
7de  specialisatiejaren

De leerlingen van het 7de jaar Specialiteitenrestaurant en het 7de jaar 
Restaurantbedrijf & Drankenkennis stellen volgende menu’s voor:

Prijs: 
- zonder ‘vrienden v/d school’ kaart € 66/persoon
- met ‘vrienden v/d school’ kaart € 57/pers.
(aperitief, geselecteerde wijnen, Original water en koffie inbegrepen).

Reservatie uitsluitend via telefoon op 055 42 30 67.



7 januari 2020
• Hapjes: 

• 	Rund	‘Blauw-wit’	/	mosterd	/	Worcestersaus
• Fregola	/	rivierkreeft	/	groentenparels	/	dille
• Pasta carbonara

• Mosselsoepje / citroengras
• Sot-l’y-laisse / oesters / jodiumsausje / witte bonen / 

tuinbonen
• Melklam / Arabische specerijen / aardpeer / groene 

asperges
• Dame blanche / crumble 

14 januari, 4 & 18 februari en 
10 & 17 maart 2020
In het 7de jaar moeten de leerlingen ook een 
praktische proef doen. Onze leerlingen van 7SR 
stellen graag hun gerechten dan al eens voor. 7RD 
heeft als opdracht om wijnen te selecteren bij de 
gerechten van de leerling van 7SR waaraan ze 
gekoppeld zijn en stellen die graag ook voor. 

Menu’s  | 7de specialisatiejaren

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



Thema 'vis, schaal- en/of schelpdieren’
Gedurende vier weken zullen onze leerlingen rond het thema ‘Vis, 
schaal- en schelpdieren’ werken. Onze chefs zijn nog volop bezig 
met het uitwerken van de verschillende gerechten. Je mag de menu’s 
binnenkort via een extra nieuwsbrief verwachten. Toch willen je nu al de 
data doorgeven. Reserveren kan enkel op het nummer 055 42 30 67.

5de jaars:  
Maandagmiddag 10 & 17 februari en 9 maart 2020
Dinsdagmiddag 11 & 18 februari en 3 & 10 maart 2020

Prijs menu: zonder ‘vrienden v/d school’ kaart € 29/persoon 
met ‘vrienden v/d school’ kaart € 24/persoon (zonder aperitief,  
wijnen en koffie). Bij de maaltijd serveren we Original water.

6de jaars:  
Dinsdagavond 11 & 18 februari en 10 maart 2020
Donderdagmiddag 13 & 20 februari en 5 en 12 maart 2020

Prijs menu: zonder ‘vrienden v/d school’ kaart € 38/persoon 
met ‘vrienden v/d school’ kaart € 32/persoon (zonder aperitief,  
wijnen en koffie). Bij de maaltijd serveren we Original water.



Thema ‘klassieke gerechten 2.0’

De leerlingen van het 7de jaar gastronomie kregen de opdracht om 
een aantal klassieke gerechten in een modern jasje te steken. 

Graag stellen de leerlingen hun creaties op dinsdagavond 24 
maart 2020 voor. Zij zijn nog volop bezig aan het uitwerken van hun 
gerechten. Daarom wordt het menu op een later tijdstip in een extra 
nieuwsbrief medegedeeld maar je kan wel al reserveren.

Prijs: 
- zonder ‘vrienden v/d school’ kaart € 76/persoon 
- met ‘vrienden v/d school’ kaart € 67/pers  
(aperitief, geselecteerde wijnen, Original water en koffie inbegrepen).

Reservatie uitsluitend via telefoon op 055 42 30 67.



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 maandagavond 27 januari 2020 hebben we het genoegen 
om chef Gilles Joye chef/zaakvoerder van het restaurant 

Marcus (  Michelin en  Gault en Millau)
te Deerlijk te mogen verwelkomen.

Prijs menu all-in: € 90,00/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 13 JANUARI VANAF 09.30 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 27/01 + aantal personen’.



Groenstraat 15 • 9660 Brakel-Michelbeke

www.stellamatutina.be
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Stella Matutina
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https://www.google.be/maps/place/Instituut+Stella+Matutina+TSO-BSO/@50.8339045,3.7648758,17z/data=!4m5!3m4!1s0x47c309a93df24d75:0xf13e1dcd52e30980!8m2!3d50.8337591!4d3.7650738
http://www.stellamatutina.be
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