Fiets & bus
De 5 Wegen, gelegen te Westrozebeke, is een prachtige locatie om een fietspauze met de ganse groep te
houden. We beschikken over een feestzaal waarin we 100 personen optimaal kunnen bedienen bij een
staande receptie en 60 personen aan tafel.
Bij mooi weer kunnen wij u ook onze afgesloten en kindvriendelijke tuin aanbieden. Indien gewenst
voorzien wij voor de kinderen een springkasteel waarop ze zich volledig kunnen uitleven.
Wij houden rekening met uw allergie! Laat het ons weten, en wij zorgen voor aanpassingen aan de
gerechten, of een aangenaam alternatief.

Onze accommodatie
Onze zaal is geschikt vanaf 30 tot 60 personen. Minder dan 30 personen = + € 3,00 p.p.
Tafellinnen, zaalhuur, kaarsen, bediening en btw zijn in de menuprijzen inbegrepen.
De kok aan het fornuis waarborgt natuurlijke dagverse kwaliteitsgrondstoffen.
Bij boeking van uw feest vragen wij een voorschot. Dit voorschot wordt integraal afgetrokken van de totale
rekening.
De volledige rekening wordt de dag zelf afgerekend of maximum 2 dagen na het feest. (Zonder kortingen)
De zaal kan ook met verplichte drankafname worden afgehuurd.
Het bedrag om de zaal te huren is € 150,00 (gebruik van glazen, tafels en stoelen is inbegrepen).
Voor informatie of het bekijken van de feestzaal maken wij graag een afspraak.
Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn inclusief btw, uitgedrukt in euro en per persoon.
Alle prijzen vermeld in deze brochure zijn voorbehouden van drukfouten.
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Dranken
Aperitief naar keuze
Rode porto, Sherry dry, Pineau des Charentes
Glas witte huiswijn
Fruitsap
Bruisend of plat water op tafel tijdens het hoofgerecht
+ Jupiler of frisdrank (2x)

€ 4,50
€ 3,50
€ 2,50
€ 5,50

Drankenforfaits
Aperitief voor diner:
Jupiler of fruitsap (2x) en kaasjes
Glas schuimwijn of fruitsap (2x) en kaasjes
Glas schuimwijn of fruitsap (2x) en 3 hapjes (+/- 45 min.)
Glas schuimwijn of fruitsap (3x) en 4 hapjes (+/- 1u15 min.)

€ 5,00
€ 4,50
€ 8,50
€ 11,00

Drankenforfait tijdens het voorgerecht:
1 x witte huiswijn en bruisend of plat water tijdens het voorgerecht
2 x witte huiswijn en bruisen of plat water tijdens het voorgerecht

€ 5,50
€ 7,50

Drankenforfait tijdens het hoofdgerecht
3 x rode of witte huiswijn en bruisend of plat water tijdens het hoofdgerecht

€ 9,50
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Buffetten
Vanaf 20 personen, mits reservatie

Breugelbuffet

Gerookte boerenham met meloen, salami, gekookte ham met asperges,
paté, gehakt, broodjes, zilveruitjes en augurkjes, mosterd,
aardappelen in veldkleed, rijkelijk versierd met groenten en fruit,
op smaak gebracht met vinaigrette.

Koud buffet

Onze buffetten zijn een streling voor het oog en voorzien van een verzorgd
en volledig groenten assortiment, sausjes, fruitgarnituur en brood.
Gerookte zalm, zes soorten fijne vleeswaren,
huisgepocheerde zalm met frietjes of koude aardappelen.

€ 14,00

€ 18,00

Op bord gepresenteerd voor groepen van 20 personen

Boterham mixed

Boerenbrood met kaas, huisgemaakte boerenpaté,
ambachtelijke gerookte ham, aangevuld met knapperige groentjes,
boter en mosterd.

Koude schotel

Licht maal met een vijftal fijne vleessoorten, rauwkost en frietjes

Koude schotel met vlees & vis

Gerookte zalm, vijftal fijne vleeswaren, rauwkost en frietjes

Koffie en dessert

Twee kopjes koffie of thee met een koekje
Twee kopjes koffie of thee met twee versgebakken pannenkoeken en suiker
Twee kopjes koffie of thee met appeltaartje en bolletje vanilleroomijs
Twee kopjes koffie of thee met een huisgemaakt verwenbordje
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€ 11,00

€ 13,00

€ 17,00

€ 3,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 9,00
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Routemenu’s
Vrijbosroute

Boerenpaté met knapperige groentjes.
&&&
Ardeens gebraad met een oesterzwammensaus,
aardappel in een jasje en frisse groentjes.
&&&
Appeltaartje van het huis.

Heuvelkamproute

Ambachtelijke gerookte ham met stukjes sappige meloen
OF tomatenroomsoepje
&&&
Vlaamse rundstoverij met frisse groentjes en frietjes
&&&
Huisgemaakte chocolademousse

Smoefelroute

Twee kaaskroketjes met knapperige groentjes OF groentesoepje
&&&
Snede warme beenham met béarnaisesaus passende groentjes en frietjes
&&&
5Wegendessertje (2 bolletjes vanilleroomijs + aardbeiencoulis + slagroom)

Keuneleuteroute

Verse ambachtelijke gerookte zalm OF romig preisoepje
&&&
Orlofgebraad met champignonroomsaus – cognac,
warme groentjes en verse kroketjes
&&&
Framboostaartje

Willy Spillebeenroute

Slaatje met gebakken scampi en spek OF aspergeroomsoep
&&&
Gemarineerd varkenshaasje met sausje van de chef,
vergezeld van warme groentenkrans en verse kroketjes
&&&
Tiramisu
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€ 20,00

€ 21,00

€ 22,00

€ 23,00

€ 24,00
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Barbecue buffet voor feestjes

Vanaf 20 personen mits reservatie (Deze menu’s zijn geschikt voor familiefeesten.)
Chef Frederik zorgt voor gezond indirect grillen. Met een speciale originele grillplaat
of voor grotere groepen buiten op de barbecue, als het weer het toelaat!
Per gezelschap wordt 1 keuze gemaakt.

BBQ klassiek

Een stukje rib, een varkenskotelet, worst, frisse groentjes,
koude sausjes, frietjes of koude aardappelen en brood.

Familie BBQ

Barbecueworst, brochette: kalkoen of kip, varken,
rund of gemengde brochette, biefstukje…
Met assortiment van koude groenten: geraspte wortels, tomaten,
assortimentensalade, knolselder, rode bietjes,
huisbereide komkommer, bloemkool.
Brood, koude aardappelen of frietjes,
aardappelen in jasje met huisgemaakte kruidenboter.

“De 5 Wegen “BBQ

Entrecôte met bearnaisesaus en/of champignonroomssaus,
scampibrochette, chipolata’s.
Met assortiment van koude groenten zoals de familie BBQ.
Warme groenten: speciale zomerse barbecuemix…
Koude aardappelen, frietjes, bereide rijst en pasta en brood.
Sausen naar keuze.

€ 16,00

€ 19,00

€ 24,00

Smoefel BBQ

Chateaubriand, visbrochette, lamsvlees, gamba’s.
€ 27,00
Met een luxe assortiment van koude en warme groenten,
ruim assortiment koude en warme sauzen.
Opgevulde polderaardappel, koude aardappelen of frietjes en assortiment van broodjes.
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Spoorlijn 63: langs het WOI-slagveld

De in 1873 aangelegde spoorlijn 63 tussen Kortemark en Ieper toont je nog de sporen van bloedige
slagvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog.
In het gehucht Pilkem (nabij Ieper) snijdt de spoorlijn dwars door het Britse front, waar in 1917 de Slag van
Pilkem plaatsvond.
Richting Langemark stroomt de spoorlijn langs de Duitse linies. Hier staat de wieg van de chemische
oorlogsvoering, want op 22 april 1915 losten de Duitsers hier voor het eerst chloorgas. Daardoor valt het
gebied, waar nu de Duitse militaire begraafplaats van Langemark ligt, in Duitse handen.
De spoorlijn vormt tijdens de Eerst Wereldoorlog een belangrijke aanvoerlijn voor munitie en troepen naar
het front rond Ieper. Na de Groote Oorlog verzeilt de spoorweg in rustiger vaarwater. Het reizigersverkeer
tussen Kortemark en Ieper ligt vanaf 1955 op apegapen.
Op het ongeveer 10 kilometer lange traject tussen Kortemark en Westrozebeke rijden tot 2003
goederentreinen, met als eindhalte het munitiedepot van Houthulst. Van de afsplitsing naar het militair
domein zijn zowel de spoorwegbedding als de spoorkruising op straat te zien.
Sinds 1955 stoppen aan het station van Westrozebeke al geen reizigerstreinen meer.
Via Standenberg loopt Spoorlijn 63, onder de Walstraat door, verder naar Staden. In Staden denderden de
laatste goederentreinen met bestemming Houtshulst voorbij in 2003. Ook dit station ontvangt sinds 1955
geen reizigers meer. Het is de enige plaats waar nog een tweehonderdtal meter sporen is blijven liggen.
Spoorlijn 63 vormt anno 2015 de Vrijsbosroute. OP 25 oktober 2012 zette de provincie West-Vlaanderen
het licht op groen om de spoorlijn aan te kopen van de NMBS Holding voor € 722.068.
Het gaat wel om een continue bedding. Dat wil zeggen dat er een wederinkoop voor de NMBS voorzien is
indien de lijn ooit opnieuw in gebruik zou genomen worden.
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