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Rubbens Take Out ZEGT WAT WAAR IS,

EET WAT GAAR IS,

DRINKT WAT KLAAR IS.

www.rubbens.bestokerij - brasserie - feestzalen

Regeling Afhalen

Afhalen in de Brasserie !

• Gelieve te bestellen voor 14 uur.
• De gerechten zijn gemakkelijk in de oven 

of micro op te warmen. 
• Afhalen tussen 16u en 19u.

Bestellen kan via:

• tel: 0494861971
• feestzalen@rubbens.be 

Naast deze lekker maaltijd kunnen wij u laten 
genieten van lekkere dranken. Onze winkel 
is doorheen de week open na telefonische 
afspraak. 
 

• Champagne 
• Cava Gold Demi sec, rose en Cuatro
• Cocktail bastiaantje
• Gin
• Porto wit/rood

 
 

• Domerval wit, rood, rosé
• Domerval reservé chardonnay
• Domerval viognier
• Château Haut Gravelier 

 
 

• Chouffe Coffee, 
• Whisky van’t vat
• Limoncello  

Apero

Onze Dranken

Wijnen 

Digestief

Apero à emporter
             

Apero Plank

2 Gin tonic naar keuze of Fles wijn 

28 euro 

Weekmenu 
Vrij 08/01 - Koolvis met spinaziepuree & dessert

Woe 13/01 - Kippenbil Provençaal met rijst & dessert
Do 14/01- Vol au vent met gebakken aardappelen, salade & dessert

Vrij 15/01 - Vispannetje met puree & dessert

14 euro 
Familieprijs* = 4 porties 50 euro

Weekendmenu
9 januari

Apero Gin Tonic of flesje wijn
Soep

Varkenshaasje met champignonsaus, wintergarnituur en gratin
Dessert naar keuze : chocolademouse / tiramisu / chouffe coffee

16 januari
Apero Gin Tonic of flesje wijn

Soep
Wildstoofpotje met gratin en salade

Dessert naar keuze : chocolademouse / tiramisu / chouffe coffee

25 euro 

A La Carte
Prijs/st. Familieprijs*

Verse dagsoep met brood € 3 € 10

Pasta scampi diabolique € 16 € 52

Stoofvlees van de koe van Dirk met gratin & salade € 14 € 50

Ribbetjes met gebakken aardappelen & salade € 16 € 52

Vispannetje met puree € 17 € 54

Chocolademouse € 2.5

Tiramisu € 2.5


