
 
 

  

 

Bowling – Restaurant- Feestzaal 
Feesten in een gezellige omgeving, ambiance, met zicht op 
bowling, verzorgde zaal waar alles aanwezig is, geen zorgen, 
zonnig terras, met of zonder bowling, goede combinatie (actie, 
lekker eten en gezellig samenzijn), …  

We stippen samen met u, uw feest uit! 

Beneden hebben we de bowling met een groot restaurant en 
een ruim terras met speelplein. 

Boven is de feestzaal tot 100 personen, zicht op de bowling en 
een ruim dakterras. 

  

POPERINGE 

Feestbrochure 

 



 

 

 

 

 
 
Keuze à la carte 
Kom samen met uw gezin, uw familie, uw vrienden, uw collega’s gezellig tafelen.  

Er is een ruime keuze aan de kaart, zowel tapa’s, vis, vlees, vegetarische gerechten, pasta’s, snacks, 
slaatjes, tea-room. 

Dit is altijd verkrijgbaar tijdens de openingsuren, reservatie niet verplicht, wel aangeraden! 

Combinatie met of zonder bowling ( vooraf bowlen bij de aperitief met een hapje, of nadien bowlen voor 
de calorietjes eraf) 

Menukaart en openingsuren vind u terug op de website… 

 
 

 

 

 

 

Formule Italia (vanaf 6 personen) 
Zin in pasta, in combinatie met 2 uren bowling voor of na het eten? 

Dan is dit ideaal voor u! Deze formule is combineerbaar met de formule kip/rib. 

Keuze tussen Spaghetti Bolognese, Macaroni met ham en kaas, Lasagne of vegetarische spaghetti 

( vanaf 10 personen graag de keuzes vooraf doorgeven) 

 
 € 22 

 Kids tot 12 jaar € 15 



Formule Kip/Rib (vanaf 6 personen) 
Voor de vleeseters onder ons… in combinatie met 2 uren bowling voor of na het eten? 

Deze formule is combineerbaar met de formule italia. 

Keuze tussen een halve kip met frietjes en sla of ribbetjes met frietjes en sla 

(vanaf 10 personen graag de keuzes vooraf doorgeven) 

 

  

      € 29 

      Kids tot 12 jaar € 19 

 

 

 

 

Formule BBQ ’De Goe Smete’  (vanaf 20 personen, enkel op reservatie) 

Zomerse vibes, zin in vanalles… in combinatie met 2 uren bowling voor of na het eten? 

1 groep, 1 formule 

4 stukken vlees, groentenbuffet, frietjes, pastasalade, aardappelsalade 

Vis of veggie op aanvraag beschikbaar! 

 

  

      € 38 

      Kids tot 12 jaar € 20 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
En semaine disponible a partir de 20 personnes! 
Week-end minimum 10 personnes! 
Autres formules disponibles par temps pluvieux 
1 groupe, 1 formule 
 
4 morceaux (viande, poisson ou végétarien) 
Légumes, salade de pâtes, salade de pommes 
de terre, du pain et des frites. 
2 heures de bowling! 
 
 

Réserver à l’ avance! 
(sans bowling à €  28 
Les enfants jusqu’a 12ans-> € 24 ) 

Poperinge 
Bruggestraat 44 

057 37 79 80 
Bowling.poperinge@degoesmete.be 



 

 

 

 

 

 

BBQ superieur  (vanaf 20 personen, enkel op reservatie) 

Net dat tikkeltje meer,… 

1 groep, 1 formule, bowling apart verkrijgbaar per uur of per spel 

Côte à l’os, Gemarineerd varkenshaasje, Gemarineerd lamfilet, Scampi spies 

Bijgerechten/groentjes 

 Gemengde sla, Geraspte wortelen natuur, Tomaat in schijf 

 Rucola met granaatappel, Appel-koolsalade, Zigeunersalade  

 Komkommersalade , Broccolisalade , Pastasalade , Rijstsalade  

 Warme Provençaalse krielaardappel en frietjes 

Sausen 

 Mayonaise ,Cocktail, Tartaar, Ketchup 

 Vinaigrette, Lookboter 

Warm  

 Romige Champignonsaus, Pittig pepersaus en Verse bearnaisesaus        

      
  Volwassene  € 38 

 Kids tot 12 jaar € 18 
 

 Met 2 uren bowling  

 Volwassene € 46 

 Kids tot 12 jaar € 24 



 

Voorgestelde menu’s  

( vanaf 20 personen, 1 groep = 1 menu, enkel op reservatie ) 

Bowling apart verkrijgbaar per uur of per spel 

 

Menu A 

Hapjes 

 

Mini croque ham mozzarella en rode pesto 

Glaasje zacht gekruide zalmmousse 

 

Voorgerecht 

 

Tomatenroomsoep met handgedraaide balletjes en kruidenroom 

 

Hoofdgerecht 

 

Kalkoengebraad, groentekrans, lichte dragonsaus en  

verse aardappelkroketjes 

 

Dessert 

Licht gebrande Crème brûlée van steranijs met rood fruit 

 

                                                                                                                                              
36 pp 



 

Menu B 

Hapjes 

Mini bouché hoevekip 

Mini quiche van ham en prei 

Glaasje zacht gekruide ham-mousse 

 

Voorgerecht 

Rundscarpaccio, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, notensla 

blokjes foie gras op dressing van balsamico 

of 

Gegrilde roodbaars met spinazie tagliatelle en witte wijnsaus 

 

Hoofdgerecht 

Gebraiseerd varkenshaasje, bordelaise saus, vergezeld van 
groentekrans met amandelkroketjes 

Of 

Huwelijk van zalm en kabeljauw, witte wijnsaus vergezeld van fijne 
groentjes en karnemelkstampers 

 

Dessert 

Ijstaart met foto naar keuze door Surprice 

 

 

                                                                                     45 pp 



Menu C 

Hapjes 

Mini rundscarpaccio met garnituren 

Tartaar van schotse zalm met wasabi mayonaise 

Gebakken scampi met fluweel zachte currysaus 

 

Voorgerecht 

Risotto van boschampignons met op vel gebakken zalm en 

Saffraansaus 

 

Hoofdgerecht 

Krokant gebakken parelhoen, “saus fine champagne”  

warme groentjes en fijne rosti-aardappel 

of 

Verse tongfilet, gegrilde asperges, tagliatelle en zachte kreeftensaus 

 

Dessert 

Brownie biscuit op een krokantje chocolademousse, Panna cotta van 
rood fruit 

Macaron van framboos 

 

 

                                                                                                                                                                      
57 pp 

 



Gepersonaliseerd menu 

( vanaf 20 personen, 1 groep = 1 menu, enkel op reservatie ) 

Bowling apart verkrijgbaar per uur of per spel 

Kids kunnen ook kiezen aan de kaart van de bowling 

 

 

 

Hapjes 

Koud groentebord vergezeld van cocktailsaus…………………………….……………..…. € 1.80 

Italiaans wachtbordje (gedroogde ham, olijven, zongedroogde tomaat enz. …….…...…..€ 2.90 

Mini croque ham mozzarella en rode pesto ………………………………………….………..€ 2.00 

Mini pizza bolognese…………………………………………………………….…….…………€ 2.00 

Mini quiche van ham en prei……………………………………………………………………..€ 2.00 

Glaasje zacht gekruide ham-mousse………………………………………………...……..…..€ 2.00 

Glaasje zacht gekruide zalmmousse……………………………………………...…………..…€ 2.00 

Huisgemarineerde zalm met dilledressing………………………………………………………€ 2.20 

Scampispies met Sweet chili yoghurt dipsaus………………………………………………….€ 2.20 

Gebakken scampi in spicy cup met guacamole…………………………………....…………...€ 2.20 

Feestelijk soepje met aangepaste garnituren………………………………………..…..........€ 2.00 

Mini rundscarpaccio met garnituren………………………………………………….....………€ 2.20 

Tartaar van schotse zalm met wasabi mayonaise………………………………………...…….€ 2.60 

 

 

 

 



Soepen 

Romige bloemkoolsoep met grijze garnalen…………………………………………….……€ 5.50 

Champignonroomsoep met gefrituurde oesterzwam…………………………….………….€ 5.50 

Zachte bisque met grijze garnalen……………………………………………….……………€ 6.00 

Velouté van knolselder & Kruidenmascarpone……………………………………….……..€ 4.00 

Fijne erwtensoep met gedroogde pancetta……………………………………………..……€ 4.20 

Knolselder met gefrituurde boschampignons……………………………………...…….….€ 4.00 

Currysoep, toets van citroengras vergezeld van gerookte kip……………………...…......€ 4.20 

Venkelsoep met grissini en gerookte zalm…………………………………………………….€ 5.00 

Courgettesoep met toets van curry en kruidenroom………………………………….….…€ 4.00 

Tomatenroomsoep met handgedraaide balletjes en kruidenroom………………………...€ 4.00 

 

 

 

 

Voorgerechten 

Koude voorgerechten 

Rundscarpaccio, zongedroogde tomaat, pijnboompitten, notensla, 

 blokjes foie gras op dressing van balsamico………………………………….……..€ 17.00 

Huisgemarineerde gravlax met rode biet, garnituren en yoghurtdressing…………..……€ 17.50 

Carpaccio van tomaat en mozzarella, groene pesto en crumble van ajuin………….….....€ 15.00 

Tataki van tonijn vergezeld van frisse dressing, sesamzaad en jonge witloof………...…..€ 18.00 

Trio van coquille (1 koude, 2warme varianten )………………………………………...…….€ 19.00 

 

 



Warme voorgerechten 

Gebakken Sint-jacobsvrucht en bloedworst met blanke botersaus en Preistoemp……..€ 19.00 

Duo van scampi & Coquille met gekarameliseerde witloof en Granny Smith appel………€ 18.50 

Risotto van boschampignons met op vel gebakken zalm en Saffraansaus…………....….€ 17.50 

Risotto van zoete aardappel en gegrilde roodbaars met  

 kort gebakken zeekraal en blanke botersaus…………………………………….....€ 18.00 

Venkel risotto met gebakken kreeftenstaart en safraansaus………………………..…. Dagprijs 

Pannetje van verse Noordzeevis op bedje van prei en champignons………………......….€ 17.00 

 

 

 

 

Hoofdgerechten 

Huwelijk van zalm en kabeljauw, blanke botersaus vergezeld van  

 fijne groentjes en karnemelkstampers…………………………………………….…€ 23.00 

Gebraiseerd varkenshaasje, bordelaise saus, vergezeld van groentekrans 

 amandelkroketjes……………………………………….……………………………..€ 20.00 

Krokant gebakken parelhoen, “saus fine champagne”  

 warme groentjes en fijne rosti-aardappel……………………………..…..….……..€ 21.00 

Kalkoengebraad, groentekrans, lichte dragonsaus en  

 verse aardappelkroketjes…………………………………………..………….………€ 19.00 

Hertenkalf romig wildsausje gratin-aardappel en wintergroenten…………………………€ 28.00 

Château Briand, champignonsaus en groentepallet…………………...……..……………..€ 23.00 

Lamskroontje met fijne kruidenkorst en eigen jus,  

 romig trio van gewokte boontjes, gefrituurde steppegras………………...……….€ 30.00 



 

 

Dessert 

Chocolademousse van toblerone vergezeld van donker fruit en Coulis van vruchten.…..€ 11.00 

Licht gebrande Crème brûlée van steranijs met rood fruit…………………...……………..€ 8.00 

Assortiment van de beste dessertjes en fruit……………………………………….……….€ 12.00 

Frisse panna-cotta met frambozencoulis en gekarameliseerde appel……..…………..…€ 10.00 

Selectie van Belgische kazen met uienconfituur en versgebakken rozijnbroodjes………€ 14.00 

Brownie biscuit op een krokantje chocolademousse, Panna cotta van rood fruit 

 Macaron van framboos…………………………………………………..………..…...€ 13.00 

Trio van quenelles mokka, baileys en chocolademousse op krokantje………….…..…….€ 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



VIP AL-INN buffet ( vanaf 65 personen, enkel op reservatie) 

1 groep, 1 formule, in de feestzaal boven 
 

1 Aperitief ( picon, cava of maison ) bij de bowling ( 2 uren bowling inbegrepen voor de maaltijd)  

Zaterdag bowling tussen 16u en 20u, zondag bowling tussen 10u en 13u 

Uitgebreid buffet met vlees, vis, (veggie op aanvraag), koude groenten, warme groenten, frietjes, puree, 
gratin, sauzen,… 

Tijdens de maaltijd is er voorzien van water op tafel, service van verschillende wijnen, fris en pils. 

Na de maaltijd is er koffie of thee met een dessertbord. 

Na het dessert is er een beperkte drankkaart ter betaling. 

 

         € 70 

         Kids tot 12 jaar € 29 

  



Dranken 
Verbruikte dranken worden genoteerd en aangerekend, cava en wijn kan per fles. 

Beneden een ruime drankkaart, boven een beperkte drankkaart. 

 

Drankenforfaits enkel mogelijk voor de menu’s in de feestzaal 

Aperoforfait 1u.: apero (cava, picon of maison) met bijschenk    € 16 p.p. 

Drankenforfait tijdens maaltijd (voor en hoofd) : keuze beperkte drankenkaart  € 17 p.p. 

Koffieforfait: tijdens het dessert: koffie of thee      € 5 p.p. 

Kidsforfait van apero tot en met dessert: keuze beperkte drankenkaart   € 15 p.p. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wij staan klaar voor al jullie feesten! 

We maken er samen iets speciaals van! 

Familiefeesten, personeelsfeesten, babyborrels, doopfeesten, 

communies, trouwfeesten, verjaardagen,… 

Altijd een reden tot feest! 

Tom, Kimberley 

& Ons Goe Team 



Feestzaal te huur 

• Voor vergadering of receptie van 2u: max. tot 22u 

€ 100 halve zaal (tot 40 p.) 

€ 150 grote zaal 

(dranken bij ons af te nemen) 

• Voor feesten zonder maaltijd, grote recepties of vrij van 

traiteur (geen fuiven) 

€ 250 halve zaal (tot 60p.) 

€ 350 grote zaal (tot 100 p.) 

(dranken wel dan niet bij ons af te nemen) 

• Voor groepen tussen 20 en 60 personen die graag in de 

feestzaal willen zitten, wordt een huur aangerekend van €150, 

boven de 60 pers. Vervalt deze huur. 

( Dit geldt enkel voor formules en menu’s, niet à la carte) 

 

 

Op zaterdag sluit de feestzaal om 24u (uitzondering op aanvraag) 

Op zondag sluit de feestzaal om 17u 

  Voor elk bijkomend uur komt € 50 bij 

 

 

 

 



Praktische info 

Wees op tijd met je boeking voor de feestzaal of jullie bowlingbanen! 

 

• Bij reservatie wordt het eventuele aantal personen doorgegeven, 

de keuze van formule of menu, de gewilde bowlingbanen. 

  Deze reservatie is enkel geldig na een voorschot van €400 

  Op rekeningnummer: be33 0689 4451 0346 

  Met vermelding van naam en datum reservatie 

• 2 weken voor het feest wordt het juiste aantal personen en de 

definitieve menu doorgegeven, deze kan niet meer wijzigen! 

• 1 week voor het feest wordt gerekend naar het aantal gereserveerde 

personen, dit wordt doorgerekend naar de eventuele traiteur. Het 

aantal kan niet meer aangepast worden.  

• Bij annulatie tot een maand voordien wordt het voorschot niet terug 

betaald! 

• Bij schade zijn wij genoodzaakt de schade door te rekenen aan de 

verantwoordelijke van de reservatie 

• Bij het betalen van het voorschot gaat u akkoord met alle voorwaarden 

hier omschreven. 

 

 

Wij danken u voor het vertrouwen in onze zaak voor uw feest  

en we maken er een onvergetelijk feest van! 

 

 

 



Reservatie 

 

Naam: ……………………………………………………………… 

 

Datum reservatie: ……………………………………………….. 

 

Uur reservatie: …………………………………………………… 

Eventuele reservatie bowling, aantal personen en uur: 

 

………………………………………………………………………… 

Keuze menu: 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

Ik bevestig hierbij het voorschot betaald te hebben  

en alle nuttige info op tijd door te geven! 
 

 

handtekening 


