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Chef-kok Koen genoot een klassieke scholing en scherpte zijn culinaire 
passie verder aan bij gerenommeerde restaurants in de Kempen. Hij durft  
vernieuwend uit de hoek te komen en bewijst keer op keer een fijnzinnige  
smakencomponist te zijn. Gastvrouw Sandra zorgt door haar jarenlange erva-
ring op een vlotte en ongedwongen manier voor een warme, huiselijke sfeer.
Broosend Hof is ondergebracht in een prachtig gerestaureerde Kempische 
langgevelhoeve. Het mooie terras in de voortuin zorgt met de sfeervolle noten- 
bomen voor een rustige en aangename vakantiesfeer. Voor familiefeesten, 
trouwfeesten, zakelijke presentaties of koffietafels kan u steeds terecht in de 
feestzaal van Broosend Hof. Een lunch op maat kan al vanaf 14 euro.

finGEr fOOd
Sinds kort kan u ook thuis of op uw (bedrijfs)receptie genieten van de mooi ver-
zorgde en lekkere finger food gerechten van Broosend Hof. Correct geprijsd 
en zeker een aanrader!

U kan nu tijdelijk genieten van een uitzonderlijk aanbod: 20% korting op het 
6-gangen Heeren & Hillewaere menu!

Een aantal jaren geleden namen chef Koen Janssens 
en gastvrouw Sandra Verbraeken restaurant Broosend 
Hof over. Sindsdien is Oud-Turnhout een nieuw culinair 
topadres rijker. 

”Heeren & Hillewaere menu” 

Kom & proef
Wij bieden u de mogelijkheid 

om iemand GRATIS mee te nemen. 
Slechts één van jullie beiden betaalt een 

“Heeren & Hillewaere menu”, 
uw tafelgenoot eet hetzelfde menu gratis! 

HEEREN & HILLEWAERE MENU

Pladijs, rode kool, akkerzwam, rucola 

 

Kabeljauw, spek, coeur de boeuf 

 

Kalfs oester, maïs aardappel, spitskool 

 

Crème brûlée van baileys, vanille ijs 

 Prijs per persoon:

Nu € 59,50
 

We serveren dit menu enkel op reservatie met vermelding van “Heeren & Hil-
lewaere menu”  (Niet geldig op zaterdag).

 Geldigheidsduur prijs:  Menu geldig van 9 september t/m 30 oktober 2013  

 Andere dranken en wijn: NIET inbegrepen. 

*

Waar gezelligheid en gastronomie elkaar ontmoeten

2e 
persoon 
gratis


