
Ontbijt voor groepen 
 

(vanaf 20 betalende pers. tem 150pers., van 9.30-11u) 

1 Chocoladebroodje + koffie/thee naar believen € 6pp 
Trio van mini – ontbijtkoekjes + koffie / thee naar believen   € 7,5pp 
(croissant met confituur, ronde suisse, chocoladekoek)          
Ontbijtmandje + koffie/thee naar believen € 9pp 
(mini’s van : croissant, pistolet, sandwich, ronde suisse, chocoladekoek, boter, confituur)             
Roerei met spek  (op aanvraag) € 3pp 

Lunchen / menus 
(vanaf 20 betalende pers. tem 50pers, van 12-14u – woensdag t.e.m. zaterdag) 

Menu 1: Kip Archiduc  € 18pp 

Tomatenroomsoep met brood, escaloppe van kip met romige Archiduc saus,  
rauwe groentekrans, ovengebakken frietjes, koffie of thee  
Menu 2: Varkensgebraad €18,5pp 

Tomatenroomsoep met brood, varkensgebraad met romige Augustijnsaus, warme groenten 
natuuraardappelen, huisgemaakt ijsje en koffie of thee 

Menu 3: Praagse Schnitzel €18pp 
Tomatenroomsoep met brood, Praagse schnitzel met warme groenten en gebakken aardappelen, koffie of 
thee  
 

Menu 4: Kalkoen à l’orange €18pp 

Tomatenroomsoep met brood, kalkoensnede à l’ orange, warm fruit  
ovengebakken kroketjes, koffie of thee                                    
  

Aperitieven :  
Glaasje Cava/Kirr € 5pp 
1 Glaasje Cava/Kirr + 3 apéritiefhapjes  € 10pp 
 

Dessertjes:  
Vers bereidt mini-Dame Blanche (1 bol vanille-ijs + slagroom  + w. chocoladesce) €3pp 

 
 

 

Vier-uurtjes 
Ambachtelijke warme appeltaart + bloemsuiker + koffie / thee naar believen  € 5.5pp 
Ambachtelijke warme appeltaart + bloemsuiker, slagroom + koffie / thee naar believen € 6pp 
2 vers gebakken pannenkoeken + bruine suiker +  koffie/thee naar believen  € 6pp 
2 vers gebakken pannenkoeken + bruine suiker, slagroom + koffie/thee naar believen €6.5pp 
 

 

Avondlunch  
 

(vanaf 20  betalende pers tem 50pers) 

Grote broodplank € 9pp 
4 sneden brood, groentjes, ham, kaas, gerookte ham, boter, mosterd, dressing ,op plank per persoon   

Landelijk broodmaal: € 10pp 

Boerenbrood, hoeveboter, boerenhesp, saucisse, kaas, paté, mosterd, op plank per persoon 

Smokkelbord € 12pp  
3 broodjes, groentjes, gekookt eitje, ham, kaas, préparé, boter, mosterd, mayo),  op bord, per persoon 

Bevrijdingsbroodmaal: € 14pp  
4 broodjes/koeken, boter, conf., ham, kaas, vleessalade, groentjes, dressing, mosterd, op bord per persoon 

Kaas of Charcuterieplank: € 18pp  
Assortiment kaas/vlees, 250gr pp, 3 broodjes, boter, gedroogd fruit (vijg/dadels), fruit, op plank per persoon. 
 
 
 

Extra: Koffie/thee naar believen (4x inschenken) € 2.50pp 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8leWGy5POAhWKiRoKHXVkAYEQjRwIBw&url=http://www.oosterbaanalkmaarblog.nl/?p%3D71&bvm=bv.128153897,d.d2s&psig=AFQjCNHRTgEayaHlOKLEExOSRJp-hbZuvg&ust=1469706829803966
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh3MOD9pPOAhWFSRoKHf-hCZgQjRwIBw&url=http://www.restauranttaverne.nl/menus-van-restaurant-taverne-urk/ontbijt-broodmaaltijd&bvm=bv.128153897,d.d2s&psig=AFQjCNEAZsskbJs_Q-Nx_zxW0CFoqmc8jw&ust=1469718415361570
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA37O79pPOAhVClxoKHWnMAbsQjRwIBw&url=http://www.top-massage-antwerpen.be/packduo.html&bvm=bv.128153897,d.d2s&psig=AFQjCNHt6l2IyCIaTDudFbVmdrqWTVtmEQ&ust=1469718553911597
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV9vjZ-pPOAhUFHxoKHeYYDh0QjRwIBw&url=http://www.budgetkoken.be/aperitiefhapjes/aperitiefhapje-met-gerookte-zalm-en-kruidenkaas.php&bvm=bv.128153897,d.d2s&psig=AFQjCNHsW2izsMyOc9M3SrI6jSV3LjoZkg&ust=1469718688941672


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is je groep minder dan 20 personen, kan dit elke zondagmiddag 14.30-
17.00u !! Ook voor de kids kan dit volledig aangepast worden ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUW !!!!! 

Dé Afternoon – tea! 

Dé Britse beleving ! 

 

Heerlijke gebakjes, vers gebakken 

scones, jams, clotted cream, 

finger sandwiches, koffie en thee 

naar believen ! 

*€28,5pp 

*35pp (met champagne) 

 +/- 75min 

 

Woensdag t.e.m. zondag! 
 

 



 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Openingsuren  en  andere activiteiten

 

Het Canadamuseum; 
* 270 complete uniformen  
* Slag om de Schelde-Operatie Switchback 
* Indrukwekkende panorama’s.  
* Film 20 min  
* Zonder gids +/- 45min  
* Gids 60min (max.50pers/groep)  
* Zoektocht voor gezinnen 
* Volledig rolstoeltoegankelijk 

Het Poland museum; 
* 100 Poolse uniformen 
* Generaal Maczek – 1ste PAD  
* Miniatuurveldslagen schaal  1/35 
* Film 10min  
* Zonder gids +/- 45min  
* Gids 60min (max.50pers/groep)  
* Zoektocht voor gezinnen 
* Niet rolstoeltoegankelijk 

PRIJZEN INDIVIDUEEL 
1 bezoek (1 museum of 1 tuin) € 7pp  
2 bezoeken  (1museum+ tuin/2 museums) € 12pp 
3 bezoeken (2museums + tuin) € 18pp  

PRIJZEN GROEPEN VANAF 20PERSONEN: 
1 bezoek (1 museum of 1 tuin) € 7pp  
2 bezoeken  (1museum+tuin/2museums) € 11pp 
3 bezoeken (2museums + tuin) € 16pp 

Tuinen van Adegem: 
* 4 verschillende architectuurstijlen 
* Franse, Engelse, Japanse, Exoten tuin  
* Voor groepen enkel met  gids -90min  
* Deels rolstoeltoegankelijk 
* Groepsbezoeken op reservatie 
* Fotoreportages mits reservatie: 
   Huwelijken – communies 

PRIJS GIDSEN: 
Canadamuseum € 50 
Polandmuseum € 50 
Tuinen €25 

PRIJZEN SCHOOLKINDEREN IN KLASVERBAND 
1 bezoek  (1 museum) € 3 (6-12jarigen)  € 5 (13-18jr) 
2 bezoeken  (2 museums) € 6 (6-12jarigen)  € 10 (13-18jr) 
 

PRIJZEN SCHOOLPROJECTEN 
Inleefspel 9 – 14 jarigen € 35 /per groep max.30 leerlingen 
1 leerkracht per klas is gratis 
 
 Openingsuren en andere activiteiten 

 Tearoom ‘De Canadees’ & 
Canada Poland War Museum: 

April – september: 10u-18u.   
Oktober–maart: 12u – 18u.  

woensdag t.e.m. zondag 
 
 

 

Tuinen van Adegem:  
April – oktober: 13-18u 

woensdag t.e.m. zondag 
Groepsbezoek 10-18u  

 
 

Reservatie:  
Museums – tuinen – Tea-room:  

 0032(0)50/710.666    
Email: info@canadapolandmuseum.com  

Websites: www.canadapolandmuseum.com 
Websites: www.tuinenvanadegem.com  

 

VOLKSSPELEN:  
Gratis van woensdag t.e.m.  
zondag in de ontvangstzaal. 

HET TREINTJE: www.hettreintje.be  
-sneukel & smokkeltour 
-knabbel & babbeltour   
-battlefieldtour  
Tel: 0479 81 32 08 
 
 Stijldans Adanceschool: 
www.adanceschool.com 
 
BATTLEFIELD - STREEK TOURS:  
Verschillende tours mogelijk: 
start en eindpunt bij museum: 
Wandel– en Fietstochten  
Bus tours met gids – met auto 

Voorwaarden: Wij beschikken over een ruime parking voor klanten. Samenstelling van gerechten kan gewijzigd worden.  
Mits meerprijs kan linnen voorzien worden op tafels.  1 menukeuze per dag mogelijk. Middaglunch zonder bezoek  is 
supplement € 5pp, ontbijt/vieruurtje/avondlunch zonder bezoek is supplement €0.5pp. Eigen picknicks en honden zijn niet 
toegelaten. 1 week vooraf het aantal betalende deelnemers doorgeven, doorgegeven aantal wordt ook gerekend.  Annulatie 
< 7 dagen, vragen wij een annulatie kost van 50% voor het bestelde programma. Buschauffeur is gratis.  Betalingen op de dag 
zelf: enkel contante ‘cash’ betaling. Groepstarieven geldig vanaf 20 betalende pers. Prijzen geldig tem  31/12/2022. 
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