
Feestzaal De Linde biedt zijn klanten de mogelijkheid om te genieten van kwaliteit en 

professionaliteit. 

 

Door het aangename kader in de volledig vernieuwde zaal, de vlotte en vriendelijke 

bediening en als belangrijkste troef lekkere maaltijden, kunnen wij u garanderen dat al uw 

feestelijkheden tot in de puntjes verzorgd zullen zijn!  
 

U kunt bij ons terecht voor de organisatie van: 

 

• Huwelijks-, jubileum-, commmunie- en andere familiefeesten  

• Recepties en babyborrels  

• Seminaries en vergaderingen  

• Verschillende diners voor groepen vanaf 20 tot 200 personen  

• Begrafenistafels  
 

Eigen organisatie 

Naast onze buffetformule en menu’s organiseren wij ieder jaar nog andere activiteiten. 

• Verschillende feestdagenmenu’s (Traiteurdienst) 

• Valentijn 14/15/16/17 februari 

 

Blijf op de hoogte van onze nieuwe activiteiten op www.feestzaal-delinde.be 

Feestzaal De Linde 

Gaverland 55, 9620 Zottegem 

Tel: 09 361 20 55  

info@feestzaal-delinde.be, www.feestzaal-delinde.be 

Gesloten op dinsdag en woensdag 

 

U kunt het best reserveren maandag, 

Donderdag en vrijdag                

tussen 9 en 18 uur. 

 

 

 

 
 

Feestzaal De Linde 
 

Zondag restaurant 

 

           Folder okt - nov - december     

Jaarlijks verlof van - 25/02/2022 tot 04/03/2022  

                                  -  25/07/2022 tot 10/08/2022 

 

 

 

http://www.feestzaal-delinde.be/
mailto:info@feestzaal-delinde.be
http://www.feestzaal-delinde.be/


 

Buffetformule iedere 2de zondag van de maand 

Met muzikale omlijsting om 11u30 

 Aperitief "Luxe" met wachtbordje aan tafel 

 Koud voorgerecht buffet 

Een variatie aan koude vis- en vleesgerechten met o.a.: oesters, gamba's, gebakken 

scampi's, mosselen, rivierkreeftjes, gerookte forel, gerookte zalm en heilbot, gepocheerde 

zalm "belle vue”, een variatie aan sushi met bijhorende sausjes en wasabi, serranoham met 

meloen, variatie aan vleespasteien, carpaccio, tomaat-mozzarella, saladbar, ... 

Het koud buffet wordt steeds vergezeld met gevarieerde verse salades en sauzen. 

Warm hoofdgerecht buffet  

Tongrolletjes op Oostendse wijze 

Tussenribstuk met pepersaus 

Varkenshaasje/ champignonsaus 

Kalkoenfilet/ rode wijnsaus   

Lamskroontje /rozemarijnsaus 

 

Bij het warm buffet serveren wij een groenten krans, gegratineerde aardappelen of 

kroketjes Het warm buffet kan verschillen naargelang het seizoen. 

Dessert buffet: Een variatie aan verschillende desserten, taartjes en gebakjes met o.a.: 

crème brûlée, rijstpap, chocolademousse, sabayon, pannenkoeken, fruit, ijs en sorbet, ... 

Dit alles voor €75 pp. Wijnen, waters, koffie, pils bieren en frisdranken 

inbegrepen. 

Kinderen tot 5 jaar betalen €5, kinderen van 5 tot 12 jaar betalen €20. 

U kunt telefonisch het best reserveren op ma, dond, vrijdag tussen 9 en 18uur.             

Formule is enkel mogelijk op reservatie! (Zie achterkant folder) 

 

 

Bistro De Linde 

 

Wij verwelkomen u graag in onze bistro voor à la carte gerechten, 

Maandelijkse menu of een drankje. 

Onze à la carte menu bestaat uit verscheidene vis en vleesgerechten 

klaargemaakt in onze open keuken op de grill. Ook bieden wij vegetarische 

alternatieven aan en iets voor de kinderen. 

 

Openingsuren:  

 

Maandag Gesloten 18u30-20u30 

Dinsdag Gesloten  Gesloten 

Woensdag Gesloten  Gesloten  

Donderdag 11u30-13u30 18u-20u30 

Vrijdag 11u30-13u30 18u-20u30 

Zaterdag 11u30-13u30 18u-20u30 

Zondag 11u30-20u30 doorlopend 

 

 

Enkel op reservatie, reserveren kan op het nummer 09 361 20 55 

 

Wij bieden ook maandelijks een seizoensgebonden menu aan voor €45 pp. 

 Inclusief apero en koffie.  

€65 pp. all-in waters, frisdranken, pils bieren, wijnen, apero en koffie inbegrepen.  

 

De menu’s zijn terug te vinden op onze website 

Www.feestzaal-delinde.be 

 

 

 

 


