ALL IN
€ 64 pp

Inclusief frisdranken, geselecteerde wijnen,
Belgische bieren, water, koffie/thee en fruitsappen
Buffets featuring breakfast, lunch with cold and hot dishes
including spring dishes and dessert

Kinderen welkom
Children are welcome

€ 40 pp

(6 t.e.m. 11 jaar - gratis voor kinderen van 0 t.e.m. 5 jaar)

Bezoek van de Paashaas

(6 till 11 years - free for children from 0 to 5 years)

Paas Easter

Visit from the Easter bunny

Brunch

21

van 12u30 tot 15u00

april

from 12.30 pm to 3 pm

Belle Epoque Balzaal
Belle Epoque Ballroom

Volwassenen nemen gratis deel aan een tombola met prijzen zoals een weekend Hilton binnen Europa of een fles Champagne.
Laat uw auto veilig achter in Indigo Groenplaats parking en betaal een forfait van slechts € 5 voor parkeertijd
tot middernacht. Ideaal om voor de brunch nog even de wielersfeer op te snuiven van de ‘Ronde van Vlaanderen 2018’.
Kinderspeelhoek voor de allerkleinsten.
Kinderen kunnen hun creativiteit laten zien in een kleurwedstrijd. Ieder kind wint een prijs.
Paaseierenzoektocht voor de kinderen - Kindergrime

Reserveringen E: feesten.antwerp@hilton.com I T: +32 (0)3 204 8287
brasseriefloantwerp.com I antwerp.hilton.com

€ 35 pp

gratis glaasje cava
a glass of free cava

21

Menu

22

Paas Easter

april

Brasserie Flo Antwerp

Lunch
Diner

Amuse Bouche van mimosa van ei en een vleugje truffel
Bite-sized hors d’œuvre of mimosa of egg and a touch of truffle
Salade van Noordzeekrab, avocadocrème,
gepekelde komkommer, haringkaviaar
Salad of North Sea crab, avocado cream, pickled cucumber, herring caviar
Consommé met lentegroenten I Consommé with diced spring vegetables
Gevuld piepkuiken, jonge erwtjes, groene asperges, tuinbonen,
aardappelmousseline
Stuffed spring chicken, young peas, green asparagus, broad beans,
potato mousseline
Tiramisu met structuren van donkere chocolade
Tiramisu with structures of dark chocolate

Reserveringen E: brasserieflo.antwerp@hilton.com I T: +32 (0)3 204 1229
brasseriefloantwerp.com I antwerp.hilton.com

