
FEESTBROCHURE 
Graag stellen wij u via deze feestbrochure al onze mogelijkheden voor

voor groepen vanaf 20 personen.

Laat ons weten wat u graag wil en wat uw keuzes zijn, 
zodat we alles tot in de puntjes kunnen plannen.

TOT BINNENKORT!

MONIDA
Sint-Jozeflaan 1 - 2920 Kalmthout (Heide)

+32 (0)3 666 84 13 

U kan steeds met al uw vragen terecht bij een verantwoordelijke 
of via onze mail: reservaties@monida.be

www.monida.be
www.debosrust.be

www.deheihoeve.be
www.brasserieroyal.be



HEERLIJK GENIETEN

Wandelen, rust en genieten 
in de Kalmthoutse Heide en 
nadien gezellig tafelen.

Monida Bistro & Cremerie 
is gelegen aan de rand van de Kalmthoutse Heide.

Hebt u zin in een pannenkoek of wafel met huisgemaakt ijs? 

Het geheim recept en onze jarenlange ervaring met al wat ijs 
aangaat, zorgen ondertussen voor een zeer gekend product. 
Er zijn steeds verschillende ijssmaken verkrijgbaar. Zoals ons 
turfijs: ijs op basis van peperkoek, kaneel en andere kruiden.
Suikervrij- en soja-ijs zijn het hele jaar verkrijgbaar in voorver-
pakte vorm.

U kan bij ons ook ijstaarten laten maken op maat. We besteden 
veel aandacht aan de samenstelling en de afwerking van onze 
diverse taarten. 

Wij beschikken over een oplaadpunt voor electrische fietsen.



Vraag naar onze ontbijtkaart.

Elke dag te verkrijgen zonder reservatie

ONTBIJTEN AAN TAFEL     
 Vanaf 1 persoon         € 19.50

• 2 pistolets
• croissant 
• yoghurt fruit
• vers fruitsap 
• warme drank 
• charcuterie 
• omelet spek

    • 1 Pistolet
    • 1 Sandwich
    • 1 frisdrankje 
    • choco, confituur, smeerkaas

KINDERONTBIJT
Vanaf 1 persoon          € 9.00



BRUNCHFORMULE      € 32.00 
Vanaf 20 personen (kids -12 jaar betalen 1/2 van de prijs)
Tussen 10.00 - 13.30u / gedurende 2 uur kan u hiervan genieten. 

 • uitgebreide waaier van koffiekoeken 
 • botercroissant
 • ontbijtgranen
 • kraakverse pistolets
 • 3 soorten beleg: jonge kaas, hesp, salami
 • tomatensoep met balletjes
 • koffie of thee
 • sinaasappelsap en chocolademelk

Onze Brunchformule kan opgepimpt worden voor  € 6 p.p.

Dan krijgt u bovenop al dat lekkers 
 • een glaasje cava
 • tijdens het eten witte - en rode wijn
 • roerei met gerookte zalm snippers
 • ook 2 extra soorten beleg kip curry, préparé

BELEGDE BROODJES - BUFFET     € 25.00 
Vanaf 20 personen - duur 2 uur 
(kids -12 jaar betalen 1/2 van de prijs)

 • Assortiment mini sandwiches en broodjes 
    met verschillende soorten beleg.
 • Water aan tafel en koffie of thee.

TAARTEN BUFFET      € 15.00 
Vanaf 20 personen - duur 2 uur
(kids -12 jaar betalen 1/2 van de prijs)

 • Assortiment verse taarten (versneden) 
 • zo kan u kiezen naar believen
 • koffie of thee



IJslammetjes of een ijstaart kan u altijd bestellen
om de avond af te sluiten. 

Deze worden door ons vers gemaakt.

Dessert van de vaste menu kaart kan ook.

•••••

Wij verhuren onze ijskar 
(zoals op de foto hieronder)

aan € 5 p.p. - vanaf 35 personen
op locatie, thuis, op school of sportplein… 

voor een communie- of trouwfeest of verjaardag.  

    Zonder personeel. Aan 2 bollen per persoon.

B I S T R O  •  R O O M I J S  •  B A K K E R I J

��� � ��

B I S T R O  •  R O O M I J S  •  B A K K E R I J

Kleur M: cyaan 16% + magenta 42% + yellow 100% + zwart 5%
Achtergrond kleur bruin: cyaan 62% + magenta 58% + yellow 53% + zwart 58%



Alles is natuurlijk bespreekbaar of aanpasbaar
als dit op voorhand is besproken.

SUGGESTIEMENU’S

Menu MONIDA          € 35.00
Verse garnaalcocktail 

of
Verse Kaaskroketjes

•••
Waterzooi van Vis met puree

of
Duroc Varkenshaasje

•••
Chocomousse

Menu VLAAMSCH           € 29.00
Verse Dagsoep

•••
Stoofvlees met Frieten

•••
Dame Blanche

Menu HEIDE             € 38.00
Verse Bisque van garnalen

of
Seranoham met meloen 

•••
Stoofpotje van Scampi’s

of
Stoverij Bourgignon

•••
Creme brulee

of
Coupe Bresilienne



ALGEMENE VOORWAARDEN
1.  Algemeen
 • Genomen opties blijven 7 dagen geldig.
 • Voor de bespreking van uw feest is het aan te raden om een afspraak te maken  
    met onze zaalverantwoordelijke of patron.
2. Verdere afspraken
 • De opgave van de juiste aantallen zal dienen te geschieden uiterlijk 1 week voor 
    uw feest.
 • Na deze datum kunnen tot uiterlijk de avond voor uw feest nog schommelingen  
    in min of meer van maximaal 10 % worden aangevraagd.
 • Indien er toch minder gasten zouden zijn dan opgegeven, zal steeds het geschat- 
    te totaal volledig worden aangerekend.
3. De prijzen
 • De vermelde prijzen in dit reservatiedocument zijn inclusief 12 of 21% BTW en  
    telkens per persoon.
 • Bovenstaande prijzen zijn geldig vanaf 25 personen en tot 31 december 2024,  
    tenzij anders vermeld.
4. Betalingsvoorwaarden
 • Binnen de acht dagen na de ondertekening van het definitieve contract wordt  
    een voorschot betaald van 10% van het totaal geschatte bedrag. Dit kan ter 
    plaatse contant, met kredietkaart of per overschrijving op rekening van 
    Bistro Monida - BE25 0019 3582 7582 met vermelding voorschot, uw naam en     
    datum van het feest. Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van dit voor- 
    schot.

• Uiterlijk vijf weken voor uw feest is een bijkomend voorschot verschuldigd van  
    40 % op de voorziene totale kostprijs, inclusief BTW.

• Het resterende bedrag dient ter plaatse betaald te worden bij het afsluiten van  
    het feest. (VISA, MasterCard, cash)

   Bistro Monida behoudt zich het recht de betalingsvoorwaarden te herzien,
   zo zij negatieve handelsinformatie ontvangt.

5. Wanbetalingen
• De niet stipte betaling brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een
   intrest op van 1 % per maand of begonnen maand vertraging in de betaling.
• Bij niet betaling binnen de acht dagen na verzending van een aangetekend   

    schrijven - ook indien dit aangetekend schrijven niet wordt afgehaald of wordt  
    geweigerd - zal ten titel van forfaitaire vergoeding voor bijkomende kosten en  
    schade een bedrag aangerekend worden van 10 % op het factuurbedrag.
6. Annulatie

De annulatiekosten worden forfaitair bepaald als volgt :
• Bij annulatie tot 7 dagen voor uw feest, belopen de annulatiekosten de reeds  

    betaalde voorschotten. Deze voorschotten zijn bijgevolg niet terugbetaalbaar.
• Bij annulatie tijdens de laatste 7 dagen voor uw feest, belopen de annulatie-
   kosten 80 % van de totaal voorziene prijs van uw feest.



Voor al uw feesten kan u ook in onze andere zaken terecht.

www.monida.be

www.debosrust.be

www.deheihoeve.be

www.brasserieroyal.be


