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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.

Menu’s september



RESTAURANT SANDERUSRESTAURANT ENSOR

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

DONDERDAGMIDDAG 6de jaar Restaurant en keuken

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

(1)
per gerecht worden 2 glazen wĳn geserveerd.

Op zoek naar een origineel geschenk? Schenk een gastronomische maal-
tĳd inHotelschoolSTELLAMATUTINA alsverjaardagsgeschenk,alsdank-
betuiging, als prĳs bĳ een wedstrĳd, of zomaar als verrassing…
Een telefoontje volstaat en we bezorgen u de gevraagde cadeaubon.C
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N
IE
U
W
!

RESERVEER ONLINE
www.stellamatutina.be/restaurant



12 EN 13 SEPTEMBER 2022

kabel jauw · romanesco · kerr ie
k ippenborst · Michelbeekse paddenstoe len · bint jes
sabayon · vani l leroomi js · amandelen

20 SEPTEMBER 2022

ton i jn · ka l fs f i let · appelkappers
runderf i let · c i troen · krops la · tomaat
zomerfru i t · pepermunt · room

26 EN 27 SEPTEMBER 2022

schartong · mosselt jes · Zeebrugse garna len
tussenr ibstuk · dragon · ker ve l
Be lg ische chocolade · pecannoten · room

Maandag- en dinsdagmiddag

Menu’s 5de jaar

Prijs driegangenmenu

€ 29,50 / persoon

(exclusief aperitief, wijnen en koffie)
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RESERVEER ONLINE
www.stellamatutina.be/restaurant



13 EN 15 SEPTEMBER 2022

kabel jauw · dashi · paddenstoe len
eendenf i let · v i jgen · worte len
hangop · aardbeien · rabarber

20 EN 22 SEPTEMBER 2022

s l iptong · paksoi · aardpeer
tussenr ibstuk · choronsaus · s laat je
Pav lova · f rambozen · braambessen · vani l leroomi js

27 EN 29 SEPTEMBER 2022

zeetong · bloemkool
pare lhoenf i let · mozare l la · rode wi jnsaus · Zuiderse aromaten
karamel panna cotta · appelt jes · tu i le van amandel

Dinsdagavond en
donderdagmiddag

Menu’s 6de jaar

Prijs driegangenmenu

Op donderdagmiddag exclusief aperitief, wijnen en koffie.

€ 37 / persoon

Op dinsdagavond all-in formule inclusief aperitief, wijnen en koffie.

€ 52 / persoon
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RESERVEER ONLINE
www.stellamatutina.be/restaurant



20 SEPTEMBER 2022

carpacc io van komkommer · burrata
gr iet · mergpompoen · gele tomaat
lam · Arabische specer i jen · groene asperges
braambes · witte chocolade · sponge

27 SEPTEMBER 2022

Zeeuwse hol le oester · Granny Smith · zeewier
kabel jauw · venkel · zeewater · sp icy tomaat
dui f · rode biet · garam masala
Hasse lback appel

Dinsdagavond

Menu’s 7de jaar

Prijs viergangenmenu

€ 66 / persoon

(inclusief aperitief, wijnen en koffie of thee)
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