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Onze contactgegevens
* adres: muntstraat 15 - 3000 Leuven - België
* telefoon restaurant: +32 16 220923
* mobile Mieke De Winter: +32 476 261037
* mobile Dirk Meert: +32 478 163625
* info@kansel.be
* www.kansel.be
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MENUVOORSTELLEN GROEPEN
Onze troeven
* een authentiek Belgisch restaurant
* met neogotisch kerkmeubilair
* in het centrum van Leuven
* vlak bij het stadhuis en bij Museum M
* doorlopend open van 12:00 tot 22:30
* zeer geschikt voor groepen
* heerlijke streek- en seizoensgerechten
* op maat gemaakte menuvoorstellen
* aandacht voor Belgische bieren
* aangenaam zomerterras
* service in meerdere talen
* een commissie voor trouwe touroperators
* gids en/of buschauffeur gratis
* elk jaar een aantrekkelijk promo-menu

Algemene informatie
* een groep bestaat uit minstens 10 personen
* het gekozen menu graag vooraf meedelen
* indien u opteert voor een menuvoorstel met keuzemogelijkheden mogen uw gasten ter plaatse hun
keuze maken
* vegetarische opties zijn steeds verkrijgbaar, zowel in het voorgerecht als in het hoofdgerecht
* we houden rekening met allergieën en intoleranties
* tenzij anders vermeld zijn dranken niet inbegrepen
* uw gezelschap kan kiezen voor een drankformule of drankjes “à la carte” bestellen
* bij betalen na ontvangst factuur graag alle facturatiegegevens vooraf melden aub
* bij groepen worden geen individuele betalingen aanvaard - betaling per tafel kan wel

Menu 2020 NL

2

MENUVOORSTELLEN GROEPEN
Drankformules
* 1 glas wijn of 1 glas bier van het vat (3 verschillende bieren) of 1 softdrink
* 2 glazen wijn of 2 glazen bier van het vat (3 verschillende bieren) of 2 softdrinks + water op tafel
* 3 glazen wijn of 3 glazen bier van het vat (3 verschillende bieren) of 3 softdrinks + water op tafel
* in combinatie met één van deze formules: koffie of thee

€ 4,00
€ 8,00
€ 12,00
€ 2,00

Broodjeslunch
* Assortiment broodjes met vis/vlees/veggie - 3 broodjes per persoon
inclusief:
dagsoep of tomatensoep
water op tafel
koffie of thee
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MENUVOORSTELLEN GROEPEN
2020 wordt een onvergetelijk jaar … geniet van Leuven en van De Kansel!
Menu 2020

€ 20,00

Garnaalkroket
Stoofvlees op Leuvense wijze met frieten
extra voor 2 bijpassende biertjes van brouwerij Palm
Menu 2020 met dessert

€ 5,00
€ 25,00

Garnaalkroket
Stoofvlees op Leuvense wijze met frieten
Chocomousse
extra voor 3 bijpassende biertjes van brouwerij Palm
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MENUVOORSTELLEN GROEPEN
3-gangenlunch Kip
minimum 30 betalende personen
Tomatensoep
Kipfilet met rauwkostslaatje en frieten
Dame Blanche
Inbegrepen: water op tafel
€ 19,00
3-gangenlunch Zalm
minimum 30 betalende personen
Tomatensoep
Zalmfilet met fijne groenten in lichte roomsaus
Dame Blanche
Inbegrepen: water op tafel
€ 23,00
3-gangenlunch Bier
minimum 30 betalende personen
Middeleeuwse biersoep met Palm
Stoofvlees op Leuvense wijze met frieten
Dame Blanche
Inbegrepen: water op tafel
€ 23,00
3-gangenlunch Chocolade
minimum 30 betalende personen
Dagsoep
Chili con carne met origine chocolade
Chocolade verrassing
Inbegrepen: water op tafel
€ 20,00
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MENUVOORSTELLEN GROEPEN
Menu “Onze favoriet”
Dagsoep
of

Tomatensoep

Stoofvlees op Leuvense wijze met frieten
of

Zalmfilet met fijne groenten in lichte roomsaus
of

Kipfilet gevuld met gerookte heilbot

Dame Blanche
of

Tiramisu
Inbegrepen: water op tafel
Voor- + hoofdgerecht € 22,00
Hoofdgerecht + dessert € 24,00
3 gangen € 26,00
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MENUVOORSTELLEN GROEPEN
Menu “Streekgerechten”
Dagsoep
of

Tomatensoep

Gegratineerde witloofrolletjes met hesp en puree
of

Stoofvlees op Leuvense wijze met frieten
of

Konijn op Brabantse wijze met pruimen en rozijnen en kroketten

Dame Blanche
of

Tiramisu
Inbegrepen: water op tafel
Voor- + hoofdgerecht € 22,00
Hoofdgerecht + dessert € 24,00
3 gangen € 26,00
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MENUVOORSTELLEN GROEPEN
Menu “De smaak van bier”
Middeleeuwse biersoep met Palm
of

Tomatensoep

Stoofvlees op Leuvense wijze met frieten
of

Konijn op Brabantse wijze met pruimen en rozijnen en kroketten

Dame Blanche
of

Tiramisu
Inbegrepen: 1 bijpassend bier van brouwerij Palm
Inbegrepen: water op tafel
Voor- + hoofdgerecht € 25,00
Hoofdgerecht + dessert € 27,00
3 gangen € 29,00
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MENUVOORSTELLEN GROEPEN
Menu “Vier Seizoenen”
Italiaanse salade
of

Gegarneerde vleespastei uit de Ardennen
of

Ambachtelijk bereide kaaskroketten

Zalmfilet met fijne groenten in lichte roomsaus
of

Stoofvlees op Leuvense wijze met frieten
of

Steak met champignonroom

Tiramisu
of

Dame Blanche
of

Chocolademousse
Inbegrepen: water op tafel
€ 35,00
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MENUVOORSTELLEN GROEPEN
Lentemenu met asperges + dessert (april, mei en juni)
Dagsoep
of

Tomatensoep

Zalmfilet met Belgische asperges en blanke boter
of

Steak met Belgische asperges en Béarnaise

Tiramisu
of

Dame Blanche
of

Crème brulée
Inbegrepen: water op tafel
Voor- + hoofdgerecht € 29,00
Hoofdgerecht + dessert € 31,00
3 gangen € 33,00
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MENUVOORSTELLEN GROEPEN
Mosselmenu (juli tot maart)
Zeeuwse mosselen 100% Goudmerk
Dagsoep
of

Rauwkostslaatje

Mosselen met witte wijn
of

Mosselen met bbq-spek en bier
of

Mosselen op provençaalse wijze

Tiramisu
of

Dame Blanche
of

Crème brulée
Inbegrepen: water op tafel
Voor- + hoofdgerecht € 31,00
Hoofdgerecht + dessert € 33,00
3 gangen € 35,00
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MENUVOORSTELLEN GROEPEN
Paella menu
minimum 20 personen
Dagsoep
of

Rauwkostslaatje

Paella met zeevruchten geserveerd in grote pan
of

Paella met zeevruchten, kip en chorizo geserveerd in een grote pan

Tiramisu
of

Dame Blanche
of

Crème brulée
Inbegrepen: water op tafel
Voor- + hoofdgerecht € 26,00
Hoofdgerecht + dessert € 28,00
3 gangen € 30,00
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