
Gorhez, 273  4880 Aubel (België)

www.lescaledalbula.be

O N Z E
4 FORMULES

Opgelet, uw reservatie is pas geldig na ontvangst van uw voorschot via bankoverschrijving. 
Om de beschikbaarheden goed te beheren vragen wij u om dit voorschot ten laatste 3 dagen na bevestiging van uw verblijf te betalen.

BOVENOP DE VERHUUR 

ALL-IN > 160 €

DELUXE > 180 €

ONTDEKKING > 210 €

ER TUSSENUIT > 230 €

1 fles Champagne 
 - GRAND CRU BARNAUT 
 - CHAMPAGNE ROSE + 5 € 
1 fles wijn naar keuz 
 - CHABLIS 2016 DOMAINE BARAT
 - GIGONDAS VIEILLES VIGNES 2017 BOISSAN
Frisdranken ter beschikking (Coca - Coca Zero - Fanta - Sprite)

Mogelijkheid tot een Tapas-schotel voor 2 personen. 
(vleeswaren, kaas, olijven, tapenade) in supplement aan de prijs van 16 €

2 dezelfde menu’s (voorgerecht + hoofdgerecht
+ dessert) naar keuze + 10 € indien verschillende menu’s.

Kaaskroketten met knapperige salade of 
Garnaalkroketten met geheime saus of

Groenten quiche met een knapperige salade

Vegetarische of Bolognese lasagne of 
Luikse gehaktballetjes met gebakken aardappelen of

Supreme van Aubel poularde, fricassee van seizoensgroenten

Verrine van chocolademousse en gedroogde vruchten of 
Verrine van citroen meringue room of 

Pavlova met vers fruit

2 ontbijten

1 fles Champagne 
 - GRAND CRU BARNAUT 
 - CHAMPAGNE ROSE + 5 € 
1 fles wijn naar keuze 
 - CHABLIS 2016 DOMAINE BARAT
 - GIGONDAS VIEILLES VIGNES 2017 BOISSAN
Frisdranken ter beschikking (Coca - Coca Zero - Fanta - Sprite)

Mogelijkheid tot een Tapas-schotel voor 2 personen. 
(vleeswaren, kaas, olijven, tapenade) in supplement aan de prijs van 16 €

2 dezelfde menu’s (voorgerecht + hoofdgerecht 
+ dessert) naar keuze + 10 € indien verschillende menu’s.

Zalm Gravlax, passievrucht vinaigrette of
Foie gras van de boerderij d’Artagnan, gekonfijte ui, brioche

Stukje rundsvlees bleu des prés, marktgroenten of
Eendenborst met sinaasappelsaus of
Perzik van de dag, aardappelsoufflé

Trio van mignardise of Assortiment van 12 bitterkoekjes (2 pers.)

2 ontbijten

Idem formule ALL-IN
+ 20 € voor een Deluxe menu

+
Elektrische fietsen ter beschikking

voor een halve dag (4u)

Toeslag van 35 € 
voor een ganse dag 8u.

Waarborg : 125 €/Fiets

Idem formule ALL-IN
+ 20 € voor een Deluxe menu

+
Een Vespa ter beschikking

voor een halve dag (4u)

Toeslag van 30 € 
voor een ganse dag 8u.

Toeslag van 50 € 
voor de huur van een tweede Vespa voor 4u 

en 75 € voor 8u.

Waarborg : 250 €/Vespa


