
 

 
 

 

 

 

 
 

BBQ 
Vanaf 25 personen 

 

 

PP. €65 
Kids €31 

 

welkomhapjes op de BBQ 
spekjes, witte en zwarte boudin, 

filet pur snippers en scampi 

 

Aan de BBQ 
witte en zwarte boudin 

spek 
chipolata 
entrecote 
filet pur 

gekruide scampi’s 
 

Garnituur 
wit en bruin brood 

BBQ aardappel 
 
Salade en warme

sausjes 

Jos Theys Boerderij 
Sluisbeekstraat 9 
3220 Holsbeek 
tel +32 16 623525 
fax + 32 16 623528 
mail : boerderij@jostheys.be 
website : www.jostheys.be 
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Een feest op de Jos Theys boerderij is een succes voor jong en oud. 
Naast het warme, gastvrije onthaal en de aangeboden menu’s waarbij 
zelf geproduceerd kwaliteitsvlees centraal staat, heeft het restaurant 
nog andere troeven die uw feest onvergetelijk maken. Zo kunnen de 
kleinsten zich uitleven op het springkasteel, de go-cars en de ruime 
speelweide. De  anderen  kunnen  ondertussen  genieten vanop het 
prachtige terras van het uitzicht op de landelijke omgeving. 

 
 
 
 
 

 

Feestmenu 3 gangen 
PP. €82 

 
 
 
 
 
 

Feestmenu 3 gangen 
PP. €87 

 

Fijne welkomhapjes: 
nootham, huisgemaakte 

chips, vinaigrette van kalf 
 

Assortiment van voorgerechtjes

 
 

Feestmenu Prime 
PP. €92 

 

Fijne welkomhapjes: 
nootham, huisgemaakte 

chips, vinaigrette van kalf 

 

Assortiment van voorgerechtjes 
carpaccio 

(flinterdun Junior Beef filetpur, Parmezaanse kaas) 
 

vitello tonato 
(flinterdun kalfsgebraad met tonijnsausje) 

Feestmenu 3 gangen 
PP. €76 

 

Fijne welkomhapjes: 
nootham, huisgemaakte 

chips, vinaigrette van kalf 

 

Voorgerecht 
tomatensoep met balletjes 

of 
kalfssoep met filet pur van kalf 

of 

aspergesoep 

 

Hoofdgerecht 
chateaubriand van 

Juniorbeef en kalfsvlees 

Fijne welkomhapjes: 
nootham, huisgemaakte 

chips, vinaigrette van kalf 

 

Voorgerecht 
carpaccio 

(flinterdun Junior Beef filetpur, Parmezaanse kaas) 

of 
vitello tonato 

(flinterdun kalfsgebraad met tonijnsausje) 

of 
flinterdun kalfsgebraad 

met een fijn mosterdsausje 

 

Hoofdgerecht 
chateaubriand van 

Juniorbeef en kalfsvlees 

carpaccio 
(flinterdun Junior Beef filetpur, Parmezaanse kaas) 

 

vitello tonato 
(flinterdun kalfsgebraad met tonijnsausje) 

 

flinterdun kalfsgebraad 
met een fijn mosterdsausje 

Lasagne van JuniorBeef 

kalfs- of aspergesoepje 

 
 

Hoofdgerecht 
chateaubriand van 

Juniorbeef en kalfsvlees 

 

Dessert en koffie 

flinterdun kalfsgebraad 
met een fijn mosterdsausje 

Lasagne van JuniorBeef 

Kalfs- of aspergesoepje 

 

Hoofdgerecht Prime  
chateaubriand van Juniorbeef en 

kalfsvlees Prime 
Entrecôte Prime

 Dessert en koffie Dessert en koffie 

Dessert en koffie 

 

De  menu’s  kunnen  aangepast  worden  aan 
uw  wensen.  Kinderen  kunnen  genieten van 
kindermenu’s en voor vegetariërs zijn er 
heerlijke gerechten 

De aangeboden menu’s zijn steeds 
voorzien  van  een  royaal  buffet  waar  u  naar 

hartenlust verse groentjes en sauzen (warm en koud) kan nemen. 
Ook brood, frietjes of kroketjes worden u aangeboden. De menu’s worden afgesloten 

met een dessert, waarbij u de keuze hebt tussen ijsthema of dessertbuffet, en 
koffie  vergezeld  met  een  huisgemaakte  versnapering.  Drank  is  niet  inbegrepen. 


