
Een unieke onderdompeling
in het verleden

Groepen volwassenen/senioren 2023

Trignolles en 
de School van Eertijds

NL

Treignes, Dorp vol Musea
In de gemeente Viroinval

w w w . t r e i g n e s . i n f o

Een uitzonderlijke variëteit aan levendige 

animaties. Van de plaatselijke archeologie 

tot het plattelandsleven van onze dorpen via 

de hedendaagse kunst, de School van Eer- 

tijds en het Stoomtreinmuseum, het geheel 

in een prachtig gebied.
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REsERvatIE / InfoRmatIE
Espace Arthur Masson 

Rue Eugène Defraire, 29
B 5670 Treignes

+32(0)60/39.15.00
info@espacemasson.be www.espacemasson.be

© Espace Arthur Masson : I.Vandensteen

Het hele jaar door op reservatie, per 25 
betalende personen is de volgende gratis 
(maaltijd en bezoek). Gratis voor de chauffeur.

Het tarief van januari 2023 vervangt en annuleert de vorige tarieven.

Een schilderachtig hoekje 
van Treignes

Verplicht vanaf 25 personen
•	 5,00	€:	1	drankje	en	1	koffie
•	 7,00	€:	1	aperitief,	1	drankje	en	1	koffie
•	 10.00	€:	1	aperitief,	2	drankjes	en	1	koffie

Drankenforfaits:

•	 2,00	€:	koffie
•	 4,00	€:	croissant	en	koffie
•	 5,00 €: Stukje taart	en	koffie

Formule ter plaatse: 
•	 7.00 €: Dagsoep van van het huis met 2 

sneetjes brood (kaas of ham of pâté van 
Chimay)

Anderen:



PP1h/anim.

Stel uw eigen 3-gangen menu samen vanaf 
16 € (mogelijkheid van een 2-gangen menu 
of een enkel gerecht te kiezen uit onze 
voorstellen hieronder). Hetzelfde menu 
of gerecht is beschikbaar voor iedereen,  
minimaal 15 personen.

Onze voorgerechten:
•	 Dagsoep of crème van het huis
•	 Kaaskroketten met groenten
•	 Toast met champignons
•	 Worstje in bladerdeeg
•	 Paté van Chimay

Onze gerechten:
•	 Kalfsblanquette op grootmoeders wijze *
•	 Stoverij met bier *
•	 Kippenbout, champignonsaus* 
•	 Trignolaise schotel (ambachtelijke charcuterie) **
•	 Escavèche (visgerecht) **
•	 Gehaktballen van het huis met tomatensaus **
•	 Gehaktballen van het huis met Trignollaise 

saus (champignons en spek) **
•	 Vol-au-vent van het huis *

* keuze van bijgerechten:  
frietten, kroketten of rijst.
* met rauwe groenten

Onze desserts:
•	 Toine’s taartje van het huis of Stukje taart
•	 Dame Blanche / Dame Noire
•	 Ijs met seizoensfruit
•	 Mikado pannenkoek met banketbakkersroom

Groepsmenu’s (15 pers. minimum)

Capaciteit va
n 100 personen

met prachtig achterterras

Ons cafetaria «Chez Toine»

1e activiteit:
•	 6.00 €: volwassene en senior
•	 4.50 €: student en kind (6-18 jaar)

Gecombineerd (per extra activiteit):
•	 +4.00 €: volwassene en senior
•	 +3.50 €: student en kind

GRoEPstaRIEf (15 pers. minimum)

Proeverij workshop
van streekproducten

Nieuwe activiteit

Begeleide wandeling door het mooie 
dorp Treignes

Licht en geluid in het Waals over het leven in de Ardennen van 1930 - 1960

Spektakelparcours «Trignolles» 
(audiogids in NL, FR, E, D)

Animatie in een klas
 van 1932

School van Eertijds

Onze activiteiten


