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Beste gasten

De maand september is gestart. De afgelopen weken is er achter
de schermen druk gewerkt om onze collega’s, leerlingen en jullie
als klanten opnieuw te mogen verwelkomen op onze school.
Ongetwĳfeld moeten we u niet vertellen dat dit jaar anders is…

13 maart staat in ons geheugen gegrift als de laatste dag dat er
nog grote bedrĳvigheid heerste in onze school, keukens en
restaurants,… Daarna werd alles anders. We werden de
leerkracht achter het computerscherm. Onze chef-koks kregen
plots een computer voorgeschoteld in plaats van een fornuis. Het
gastvrĳ leren omgaan met klanten, het dekken van tafels,… kreeg
plots een andere dimensie;

Met vallen en opstaan overleefden we die periode. We misten
onze leerlingen in de school. Gelukkig konden en mochten we al
onze leerlingen vanaf mei in kleine groepjes nog even
verwelkomen op school. Mondmaskers, ontsmetten van handen
en de anderhalve meter afstand houden werden het nieuwe
normaal.
Dat 1 september 2020 nog spannender was dan andere jaren
kan u vermoedelĳk wel begrĳpen. We zĳn blĳ om al onze
leerlingen opnieuw samen op school te verwelkomen.

Veiligheidsmaatregelen om het besmettingsrisico te vermĳden
staan hoog op de agenda. Onze leerlingen uit de studierichtingen

Hotel en Restaurant-keuken waren gelukkig al vertrouwd met
verregaande hygiënemaatregelen. Vier jaar geleden haalden we
als eerste school in Vlaanderen de felbegeerde smiley van het
Federaal Voedselagentschap (FAVV) binnen. Dit kwaliteitslabel
werd toegekend na een grondige hygiëne-audit. Omwille van
corona wordt dat protocol nog even bĳgestuurd. Met het hand op
het hart durven we stellen dat onze leerkrachten hun leerlingen
nog meer begeleiden en opvolgen in het ‘veilig’ werken in
restaurant en keuken.

Na de mini-lockdown van eind vorig schooljaar zĳn we blĳ u
opnieuw te mogen verwelkomen, weliswaar in kleinere groepjes.
In deze brochure kan u alle veiligheidsmaatregelen lezen die
noodzakelĳk zĳn voor een culinair bezoek aan onze school. We
zorgen ervoor dat u in het didactische restaurant kan genieten
zoals voorheen. Uiteraard rekenen we erop dat u alle
maatregelen strikt naleeft.

Wĳ kĳken er alvast naar uit. Achter het mondmasker zit onze
stralende glimlach…

Katty Van de Steene

Algemeen directeur Instituut Stella Matutina en Sint-
Franciscusinstituut

Beste gast
Beste bezoeker



Omwille van de onzekerheid van het verloop van huidig schooljaar
door COVID-19 is deze brochure voor september en oktober van
toepassing. Je mag een bĳkomende brochure voor de tweede helft
van het eerste semester in de loop van de maand oktober verwachten.
We willen onze leerlingen zo goed mogelĳk voorbereiden op hun latere
werksituatie. Daarom werken zĳ tĳdens de lessen keuken- en
restaurantpraktĳk voor gasten. In de tweede graad zĳn deze gasten
leerlingen. Bĳ de derde graad komen leerlingen en leerkrachten aan
tafel maar is er ook ruimte voor de andere bezoekers.
Om organisatorische redenen zĳn wĳ genoodzaakt om onze werking in
de didactische restaurants aan te passen. In het 5de en 6de jaar
serveren we dit schooljaar een driegangenmenu; in het 7de jaar een
viergangenmenu. Elke menu wordt met aandacht voor creativiteit en
seizoensgebonden dagverse producten samengesteld. Het is echter
niet mogelĳk om de dagelĳkse menu’s te publiceren. Toch geven we je
graag al een voorsmaakje van de menu’s die onze leerlingen van de
hotelschool tĳdens hun avondpraktĳken bereiden en serveren.
Een woord van dank aan Palux, Wasserĳ De Keukelaere, ISPC,
beroepskledĳ Tailormade service, koffiebranderĳ Hoorens en
AVA-papierwaren voor hun “partnership” met de hotelschool.

Op zoek naar een origineel geschenk? Schenk een gastronomische maal-
tĳd in Hotelschool STELLAMATUTINA 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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Restaurantpraktĳken schooljaar 2020-2021
In dit onderstaand overzicht vind je de schikkingen van de praktĳken voor het komende schooljaar vanaf 14 september 2020.

RESTAURANT ENSOR RESTAURANT SANDERUS

MAANDAGMIDDAG 5de jaar Restaurant en keuken

Prĳs: € 27/persoon
(Exclusief aperitief, wĳnen en koffie)

DINSDAGMIDDAG 5de jaar Restaurant en keuken + Hotel

Prĳs: € 27/persoon
(Exclusief aperitief, wĳnen en koffie)

DINSDAGAVOND 7de jaar Specialiteitenrestaurant -
Restaurantbedrĳf en drankenkennis

Prĳs: € 59/persoon
(Menu all-in(1): aperitief, wĳnen en koffie)

6de jaar Restaurant en keuken + Hotel

Prĳs: € 49/persoon
(Menu all-in(1): aperitief, wĳnen en koffie)

DONDERDAGMIDDAG 6de jaar Restaurant en keuken

Prĳs: € 36/persoon
(Exclusief aperitief, wĳnen en koffie)

(1) 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.



Praktĳken op dinsdagavond

Ook 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 en keuken - Hotel

De leerlingen van 6 Restaurant & Keuken en Hotel bieden een menu
all-in (*) aan voor € 49/persoon. In de prĳs is het aperitief,
de wĳnen, Original waters en koffie inbegrepen.



15 september 2020
• Ceviche van zeetong / drie structuren van

bloemkool
• Parelhoenfilet / Zuiderse aromaten /

mozzarella / rode wĳnsaus
• Karamel panna cotta / appeltjes / tuile van

amandel

22 september 2020
• Makreel / komkommer / avocado
• Brakelhoenfilet / risotto met bloemkool /
zalfje van wortel

• Crémeux van praliné / appel / kers

29 september 2020
• Sliptong / paksoi / puree van aardpeer
• Tussenribstuk / choronsaus / slaatje
• Pavlova / frambozen / braambessen /
vanilleroomĳs

6 oktober 2020
• Ceviche van zeetong / drie structuren
van bloemkool

• Parelhoenfilet / Zuiderse aromaten /
mozzarella / rode wĳnsaus

• Karamel panna cotta / appeltjes / tuile
van amandel

13 oktober 2020
• Makreel / komkommer / avocado
• Brakelhoenfilet / risotto met bloemkool /
zalfje van wortel

• Crémeux van praliné / appel / kers

20 oktober 2020
• Sint-jakobsvrucht / zoete aardappel /
sinaasbéarnaise

• Op lage temperatuur gegaard kalfsfilet /
erwtencrème / asperges

• Lauwe brownie / basilicumroomĳs /
citroencrème

27 oktober 2020
• Duizendblad van schorseneren / duo van
zalm / mini oesterzwammen

• Gepersilleerd Texels lamsribstuk /
structuren van tomaat

• Gegratineerde vĳgen / amandelroomĳs

Prĳs: € 49/persoon
(Aperitief, geslecteerde wĳnen, Original water e koffie
inbegrepen)

Menu’s dinsdagavond | 6de jaars



Praktĳken op dinsdagavond
7de specialisatiejaren

De leerlingen van het 7de jaar Specialiteitenrestaurant en het 7de jaar
Restaurantbedrĳf en drankenkennis stellen volgende menu’s all-in
voor:

Prĳs: € 59/pers.
(aperitief, geselecteerde wĳnen, Original water en koffie inbegrepen).

Reservatie uitsluitend via telefoon op 055 42 30 67.



15 september 2020
• Hapjes:

• Gerookte Sint-Jakobsvrucht
• Carpaccio van komkommer met burrata
• Kruidenslaatje met Petit gris

• Rode poon / bietjes / gerookte paling / hazelnoot
• Lamsribstuk / sesamzaad / tomaat / basilicum /

mergpompoen
• Mini soesjes, fondantchocolade, piment caramel en

frambozen

22 september 2020
• Hapjes:

• Risotto / sashimi van dorade
• Sint-Jakobsvruchten / pittige koraaljus /

haringkaviaar
• Fregola / avocado / tonĳn

• Kabeljauw met citruskorst / wasabipuree / sabayon
van witbier

• Konĳnenrug / pruimen / rode bieten / geprakte
aardappelen

• Passievruchtenmousse / donkere chocolade / dulce
de leche

Menu’s | 7de specialisatiejaren



29 september 2020
• 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

6 oktober 2020
• Hapjes:

• Rund Blauwwit, mosterd, worcestersaus
• Fregola, rivierkreeft, groenten parels, dille
• Pasta carbanara

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

• Melklam / Arabische specerĳen / aardpeer /
groene asperges

• Dame blanche / crumble



13 oktober 2020
• Hapjes:
• Kwarteleigeel / bloemkool
• Roggebrood / geperste kop / smout / mosterd
• Rund / sesam
• Makreel / citroen / komkommer / kaviaar
• Noordzeetong / Pata Negra / Comté /
mousseline van Sherry / kervelcoulis
• Pompelmoes / yoghurt / granaatappel

20 oktober 2020
• Hapjes:

• Wilde zalm / sesamzaad / sla
• Carpaccio van hert / ananas
• Kroketje van blauwe schimmelkaas / peren

• Pladĳs / mosselen / kokkels / bloemkool / zeekraal
• Zwezeriken / champagne / Hervekaas
• Kumquatsorbet / vĳgen / makarons / donkere

chocolade

Prĳs: € 59/persoon
(Aperitief, geslecteerde wĳnen, Original water e koffie inbegrepen)

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