
Wij voorzien u van de beste service,  
de juiste ruimte en de nodige faciliteiten.  

Wij beschikken over zalen tot 250 personen. 
 

Tuin voor recepties en ruime parkeermogelijkheden 
 

Gastronomisch eten en genieten in het unieke kader van een  
beschermde en gerestaureerde stellingmolen uit 1860.  

 
Molen te bezoeken na afspraak 

 
Kleurrijk, smaakvol en met creatieve gastronomie worden de  

gerechten uitgedacht met oog voor prijs en kwaliteit. 

Patron aan het fornuis 
 

Dagschotels 

Namiddag Tea-room 

All-in suggestiemenu’s 

Ruime keuze aan de kaart 

Huwelijks- en Familiefeesten 

Personeelsbijeenkomsten 

Recepties & Walking Dinners 

Afhaaltraiteurdienst  

Speciale service voor bustoerisme 

Rouwmaaltijden 

Johan en Veerle COMMEYNE-DESOETE 
 

Oude Oostendse Steenweg 91-93, 
8000 BRUGGE 

Tel: 050 – 31 58 58 
 

www.zandwegemolen.be 
info@zandwegemolen.be 
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Restaurant • Feestzaal • Molenherberg 



Wij bieden u onze blijk van innige deelneming aan bij het 

overlijden van uw dierbare. Bij het verliezen van een dierba-

re, zijn er vele dingen te regelen op zeer korte termijn.  

 

Restaurant-Feestzaal Zandwegemolen verbindt er zich toe de 

organisatie van een rouwmaaltijd zo vlot mogelijk te laten 

verlopen. Graag vooraf uw tijdsplanning meedelen.  

 

Met respect voor de familie bieden wij verschillende formules 

aan zoals koffietafels of warme maaltijden. Uiteraard is elke 

formule bespreek– en aanpasbaar aan uw wensen.   

Indien gewenst kan bij de warme maaltijden de soep vervan-

gen of uitgebreid worden met een koud of warm voorgerecht. 

Broodmaaltijd: € 15,00 p.p. 
 
Variatie van bruine - witte broodjes en sandwiches, 5 soorten be-
leg (Américain, gekookte ham, hespenworst, salami zonder look, 
jonge Hollandse kaas), salade mixte en tomaat. confituur, choco 
en honing en peperkoek. Koffie of thee naar believen.  
 
Optie 1: Soep vooraf met meerdere rondgangen: + € 4,00 p.p. 
Optie 2: Na de maaltijd appelgebak met koffieforfait: +€ 5,00 p.p. 
 
 
Andere wensen betreffende broodsoorten en dranken kunnen 
steeds voorafgaandelijk besproken worden  

Warme menu 1: € 19,00 p.p 
Groentesoep 

 

Gebraiseerde Vlaamse beenham met graantjesmosterdsaus,  
marktgroentjes en aardappelkroketjes 

 

Gebak en koffie 
 

Warme menu 2: € 20,00 p.p. 
Groentesoep 

 

Varkensgebraad op Grootmoeders wijze  
(bruine saus met spekreepjes en zilveruitjes) 
met marktgroentjes en aardappelkroketjes 

 

Gebak en koffie 
 

Warme menu 3: € 21,00 p.p. 
Groentesoep 

 

Fantasie van fijne kalkoenrollade Archiduc,  
marktgroentjes en aardappelkroketjes 

 

Gebak en koffie 
 

Warme menu 4: € 22,00 p.p. 
Tomatensoep 

 

Fijne plakjes rosbief met bruin vleessausje in harmonie van  
groentekrans en aardappelkroketjes 

 

Gebak en koffie 
 

Warme menu 5: € 22,00 p.p. 
Tomatensoep 

 

Gestoomde Schotse zalm met prei, witte wijnsaus met  
groentekrans en aardappelkroketjes 

 

Gebak en koffie 

Bij elke warme maaltijd is er steeds een tweede bediening van soep en van het hoofdgerecht. Het hoofdge-

recht is steeds voorzien van 4 soorten groenten (bv. tomaat, witlofje, erwtjes en worteltjes) en verse aardap-

pelkroketjes. Meerdere rondgangen met koffie. Steeds kan afgeweken worden van de vooropgestelde menus.  

Gelieve ons hiervoor te contacteren, zodoende wij U onze beste voorstellen kunnen laten geworden.   

De exacte aantallen dienen doorgegeven te worden ten laatste de dag voordien om 12u00i.v.m. de bestellin-

gen en voorbereidingen. Dit aantal zal ook gefactureerd worden.   

Al onze prijzen zijn dienst en BTW inbegrepen. 


