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PRIVATE DINING EXPERIENCE

Wij verwelkomen gasten in onze woning voor een 
exclusieve Private Dining Experience. 

De avond begint met een gezellig aperitief, buiten op 
het domein of binnen aan de haard. Onze chef bereidt 
ter plaatse een verfijnd zesgangenmenu. Een fijne 
combinatie van gastronomie en vakantie in alle privacy. 

Achteraf openen we ons huiskamercafé. U en uw 
gasten genieten van een leuk digestief of neuzen eens 
tussen de flessen in onze wijnkelder. 

Voor deze unieke beleving kunnen we maximaal 20 
gasten uitnodigen. Onze zes kamers verzekeren 12 
gasten van een goede nachtrust. In het seizoen bestaat 
er de mogelijkheid dit aantal uit te breiden met de 
glampingtenten op ons domein. 

’s Morgens wordt er een luxueus ontbijt voorzien. 
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TER INDICATIE
0nze chef werkt met seizoensgebonden en verse producten. Voor eventuele 
allergenen kan u zich wenden tot de chef. 

Salade King Krab / Scampi / Crème Basilicum
Tartaar Runds / Gemarineerde Courgette / Truffel Crème

Kreeft / Appel / Pompelmoes / Groene Asperges / Crème Limoen

Roodbaars / Wortel / Courgette / Witte Wijnsaus / Pesto

Runderfilet / Gebakken Slahart / Groeneparels / Portosaus

Javanais / Ijspraline / Framboos / Crème Chocolade 

MENU





LOCATIE HUYS IN ’T VELD 

Inclusief één overnachting (6 kamers), luxueus ontbijt

 Weekend (vr – za of za – zo): € 1250,00
 Weekdag: € 900,00

PRIVATE DINING EXPERIENCE

Culinair menu, 6 gangen

 Aangepast aperitief tijdens de receptie
 Aangepaste wijnen tijdens het diner
 Koffie / Thee en Digestief

€ 120,00 per persoon

Vermelde prijzen exclusief btw.

IN CIJFERS
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Huys In’t Veld, een oase van rust. Een unieke locatie ten midden het groen 
en de Peerse velden, doch op wandelafstand van het stadscentrum en de 
‘Reus der Kempen’.

DE WONING





De woning, gerestaureerd en ingericht met respect voor diens geschiedenis, 
is voorzien van zes tweepersoonskamers. 

De kamers, allen met een schitterend uitzicht op de omliggende velden, zijn 
uitgerust met eigen sanitair.  





Contact
info@huysintveld.be

Dries Kerkhofs: +32 476 81 98 12
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