
BRASSERIE

In Vlaamse velden – op een steenworp van Tyne Cot Cemetery, hét symbool van de 
onuitwisbare sporen die WO I in deze streek heeft getrokken – start de familie Donck – 
Spruytte in 1932 met kaasmaken op hun hoeve. Vanaf 2002 vormt de authentieke fabriek 
het kader voor het kaasmuseum met bijhorende brasserie.

Op zoek naar een locatie waar jij je gelegenheid kan laten doorgaan? Brasserie de Oude Kaasmakerij, een locatie 

met karakter, biedt heel wat mogelijkheden voor zowel grote groepen als gezellige familiebijeenkomsten. Een 

communie, event of trouwfeest? Alles is mogelijk in het polyvalente gebouw te Passendale. Brasserie de Oude 

Kaasmakerij biedt een tuin met springkasteel en andere spelen voor de kids, een groot terras en een heerlijk 

uitzicht over de Vlaamse velden. Kers op de taart, is dat alles naar behoeven en op maat van de klant wordt 

uitgewerkt. Wij maken uw dag één om nooit meer te vergeten.

HEERLIJK TAFELEN 
IN BRASSERIE DE OUDE KAASMAKERIJ

DE OUDE KAASMAKERIJ   •   ’S GRAVENTAFELSTRAAT 48 A   •   8980 PASSENDALE

RESERVEREN KAN STEEDS OP 0470 61 60 56  OF  info@brasseriedeoudekaasmakerij.be

• Grote groepen
• Familiebijeenkomsten
• Communie

• Trouwfeesten
• Events
• ...

KINDERNAMIDDAG

MENU

À LA CARTE

Uw kleine spruit verjaart of heeft iets te vieren? Brasserie de 
Oude Kaasmakerij is de plek bij uitstek voor het samenkomen 
met vriendjes! Onze grote tuin is een waar speeldomein 
afgewerkt met een springkasteel, een schommel en een glijbaan!

Gedurende 2 uur wordt uw kleinste ondergedompeld in de 
wondere wereld van melk en kaas. Hier leert men op een 
spelende manier kennis maken met de trots van Passendale, 
namelijk het maken van kaas. Om de dag helemaal af te 
maken wordt ook een heuse zoektocht georganiseerd in het 
kaasmuseum.

Brasserie de Oude Kaasmakerij biedt de mogelijkheid 
om samen een menu van A-Z samen te stellen. Uw 

favoriete maaltijd in combinatie met het lekkerste 
dessert aangepast aan de noden van uw groep.

We hebben steeds een beperkte, maar dagverse brasseriekaart waar u de Vlaamse klassiekers kan terugvinden.  

• Kindermenu    

• Kindermiddag + kaasworkshop 

- Pannenkoek / Wafel met suiker / Kinderijsje

- Fristi / Cécémel / Andere frisdrank

- Pannenkoek / Wafel met suiker / Kinderijsje

- Fristi / Cécémel / Andere frisdrank

- Kaasworkshop + zoektocht

• Apéritief (met bijschenk)
• Hapjes ( 1-5) of tapas op tafel
• Soepje

• Voorgerecht
• Hoofgerecht
• Dessert + koffie (met bijschenk).

PRIJS:  € 35 - 55 pp.

PRIJS:  € 10 - 18 pp.

PRIJS:  € 6,50 pp.

PRIJS:  € 12,00 pp.



QUICK & GO BBQ FORMULES

BABY BORREL – VERJAARDAGSFEEST – FAMILIEFEEST – 
COMMUNIE – WALKING DINNER

Komt er een planning bij je bezoek kijken? Heeft u niet 
zo veel tijd bij uw bezoek? Dan stellen wij u onze Quick 
& Go formules voor. Een koffiestop met ontbijt, gebak 

of vers fruit. Een heuse kaasplank of een kaasbuffet 
met keuze uit meer dan 20 soorten kaas. Een Lunch 
met keuze. Wij werken het graag voor u uit op maat.

Zomerbarbecue of winterbarbecue, door weer en wind 
bieden wij u het beste gegrilde buffet van de Vlaamse 

contouren aan. Keuze uit verschillende producten allen 
afgewerkt op maat van de klant.

Voor de invulling van het menu maken wij graag met u een afspraak, om alles op maat 
van de klant af te stemmen. Wij tekenen samen met u het verloop van uw dag uit.

Het voordeel van De Oude Kaasmakerij is dat het 
team uit organisatietalenten van ECM bestaat. Voor 
uw event groot of klein zitten wij graag samen om het 
één te maken om in te kaderen. Brasserie de Oude 

Kaasmakerij biedt de mogelijkheid om samen een menu 
van A-Z samen te stellen. Uw favoriete maaltijd in 
combinatie met het lekkerste dessert en uw dag kan 
niet meer stuk.

• Apéritief (met bijschenk)
• Hapjes ( 1-5) of tapas op tafel
• Soepje
• Voorgerecht
• Hoofgerecht
• Dessert + koffie (met bijschenk).

• Koffie stop    PRIJS:  € 2 - 6 pp.

• Kaasplank    PRIJS:  € 10 - 16 pp.

• Classic PRIJS:  € 35 - 55 pp.

• Luxe PRIJS:  € 35 - 55 pp.

• Winter BBQ PRIJS:  € 35 - 55 pp.

• Lunch PRIJS:  € 15 pp.

- Hoofdgerecht

- Koffie (met bijschenk)

- Dessert

- Soep

- Hoofdgerecht        OF

- Koffie (met bijschenk)

- 5 soorten groenten (wortel , tomaat , gemengde sla , witte kool en bloemkool-broccoli salade)

- Koude aardappelen en pasta salade en 3 koude sauzen

- Brood en boter

- Formules: keuze tussen 3 - 4 of 5 soorten vlees / vis

 

- Keuze tussen dranken incl. / excl.   (All-in formule mogelijk)

- Voor de keuze van het vlees maken wij graag een afspraak met u waarbij u kan kiezen tussen verschillende soorten

- 5 soorten groenten (wortel , tomaat , gemengde sla , witte kool en bloemkool-broccoli salade)

- Koude aardappelen of aardappel in de pel met verse lookboter, pasta salade en 3 koude sauzen, 

  bij rood vlees wordt er béarnaise voorzien

- Brood en boter

- Formules: keuze tussen 3 - 4 of 5 soorten vlees / vis

 

- Keuze tussen dranken incl. / excl.   (All-in formule mogelijk)

- Voor de keuze van het vlees maken wij graag een afspraak met u waarbij u kan kiezen tussen verschillende soorten

- 4 soorten warme groenten 

  (provençaalse mengeling, warme bloemkool-broccoli salade, knolselder- en wortelzalf ) en gemengde sla

- Aardappel in de pel met verse lookboter, warme pasta salade en warme roomsaus, 

  mayonnaise, bij rood vlees wordt er béarnaise voorzien

- Brood en boter

- Formules: keuze tussen 3 - 4 of 5 soorten vlees / vis

 

- Keuze tussen dranken incl. / excl.   (All-in formule mogelijk)

- Voor de keuze van het vlees maken wij graag een afspraak met u waarbij u kan kiezen tussen verschillende soorten


