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Dat we enthousiast zĳn om binnenkort de deuren voor u open te
gooien, hoeven we u waarschĳnlĳk niet te zeggen. Het leven
begint zich langzaam te herstellen na de coronaperiode. We
hopen dat u gezond bent en opnieuw de stĳl van levensgenieter
wilt verderzetten.

Wĳ zĳn er alvast klaar voor. Het afgelopen jaar hebben we niet
stilgezeten. Ook tĳdens de coronaperiode genoten onze leerlingen
een goede opleiding.

Zo prikkelden we onze leerlingen met het concept van de
foodbox. Gedreven gastchefs en sommeliers kwamen langs om
de leerlingen te blĳven motiveren en inspireren.

Maar nu willen we jullie graag terugzien. De formule blĳft
hetzelfde, we willen u en uw gezelschap een aangename middag
of avond bezorgen waar u kan genieten van talrĳke fijne
gerechtjes en een voortreffelĳke bediening.

Toch zal u een aantal nieuwigheden bemerken. Vanaf nu kunt u
ook online uw plaatsje in het didactische restaurant van uw
voorkeur reserveren. De nieuwsbrief met een overzicht van de
beschikbare data en mogelĳkheden zal u maandelĳks toegestuurd
worden. Dit maakt ons mogelĳk om onze menu’s aan te passen
aan de seizoensproducten en aan het aanbod op de markt.

Op het vlak van digitalisering zetten we verdere stappen en
bereiden we onze jongeren goed voor op de toekomst. Een
bestelling opnemen met behulp van een tablet zal deel uitmaken
van de opleiding in onze tweede graad. De tablet vormt enerzĳds
een rechtstreekse communicatie met de keuken, anderzĳds wordt
de rekening op die manier opgemaakt.

Graag vestigen we ook nog even de aandacht op het 50-jarig
bestaan van onze hotelschool Stella Matutina. Door de jaren
heen studeerden aan onze school talrĳke leerlingen die meer dan
hun plaatsje in de horecasector verdienen. Onze oud-leerlingen
zullen we dan ook gedurende dit feestjaar regelmatig in de kĳker
zetten en bĳ onze activiteiten betrekken.

Meer dan ooit is het belangrĳk om de horeca te steunen en
leerlingen een volwaardige opleiding te bieden om sterker uit
deze periode te komen.

We kĳken er alvast naar uit om u regelmatig te verwennen.

Directie, leerkrachten en leerlingen Stella Matutina

Beste gast
Beste bezoeker



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.
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.
Een woord van dank aan horecasoftware Lightspeed en Resengo,
Palux, Wasserĳ De Keukelaere, ISPC, beroepskledĳ Tailormade
service 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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RESERVEER ONLINE
www.stellamatutina.be/restaurant



Restaurantpraktĳken schooljaar 2021-2022
In dit onderstaand overzicht vind je de schikkingen van de praktĳken voor het komende schooljaar vanaf 6 september 2021.

RESTAURANT ENSOR RESTAURANT SANDERUS

MAANDAGMIDDAG 5de jaar Restaurant en keuken

Prĳs driegangenmenu: € 29,50/persoon
(Exclusief aperitief, wĳnen en koffie)

DINSDAGMIDDAG 5de jaar Restaurant en keuken + Hotel

Prĳs driegangenmenu: € 29,50/persoon
(Exclusief aperitief, wĳnen en koffie)

DINSDAGAVOND 7de jaar Specialiteitenrestaurant -
Restaurantbedrĳf en drankenkennis

Prĳs viergangenmenu: € 66/persoon
(Menu all-in(1): aperitief, wĳnen en koffie)

6de jaar Restaurant en keuken + Hotel

Prĳs driegangenmenu: € 37/persoon
(Menu exclusief aperitief, wĳnen en koffie)

Prĳs driegangenmenu: € 52/persoon
(Menu all-in(1): aperitief, wĳnen en koffie)

DONDERDAGMIDDAG 6de jaar Restaurant en keuken

Prĳs driegangenmenu: € 37/persoon
(Exclusief aperitief, wĳnen en koffie)

(1) per gerecht worden 2 glazen wĳn geserveerd.



Menu’s 5de jaar
op maandag- en dinsdagmiddag

13 en 14 september 2021
• Kabeljauw / romanesco / kerrie
• Kippenborst / Michelbeekse paddenstoelen /
Bintjes

• Sabayon / vanilleroomĳs / amandelen

21 september 2021
• Schartong / mosseltjes / Zeebrugse garnalen
• Tussenribstuk / dragon / kervel
• Belgische chocolade / pecannoten / room

27 en 28 september 2021
• Tonĳn / kalfsfilet / appelkappers
• Runderfilet / citroen / kropsla / tomaat
• Zomerfruit / pepermunt / room

Prĳs driegangenmenu: € 29,50/pers.
(exclusief aperitief, wĳnen en koffie)



Menu’s 6de jaar
op dinsdagavond en donderdagmiddag

14 en 16 september 2020
• Kabeljauw / dashi / paddenstoelen
• Eendenfilet / vĳgen / geglaceerde wortelen
• Hangop / aardbeien / rabarber

21 en 23 september 2021
• Sliptong / paksoi / puree van aardpeer
• Tussenribstuk / choronsaus / slaatje
• Pavlova / frambozen / braambessen /
vanilleroomĳs

28 en 30 september 2021
• Ceviche van zeetong / drie structuren van
bloemkool

• Parelhoenfilet / Zuiderse aromaten / mozzarella /
rode wĳnsaus

• Karamel panna cotta / appeltjes / tuile van
amandel

Prĳs driegangenmenu: € 37/pers.
(exclusief aperitief, wĳnen en koffie)

Op dinsdagavond bestaat de mogelĳkheid om een all-in
formule te kiezen à 52 euro/pers.



Menu’s 7de jaarspecialisatiejaren
op dinsdagavond

14 september 2021
• Rund ‘Limousin’ / oester / wasabi / radĳsscheuten
• Kabeljauw / snert / roggebrood / mierikswortel
• Patrĳs / rode paprika / polenta / zwarte look
• Stilton / bleekselder / mango / vanille

21 september 2021
• Carpaccio van komkommer / burrata
• Rode poon / bietjes / gerookte paling / hazelnoot
• Lamsribstuk / sesamzaad / tomaat / basilicum / mergpompoen
• Dame Blanche 2.0

Prĳs viergangenmenu: € 66/pers.
(inclusief aperitief, wĳnen en koffie of thee)
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