
THE GOLDEN STANDARD
€26 p.p.

=
Burger naar keuze met salade en frietjes

Drankconsumptie: Frisdrank, Bier of 
Homemade Iced Tea

THE EXTRA MILE
€34 p.p.

=
NACHOS

Burger naar keuze met salade en frietjes

2x Drankconsumptie: Frisdrank, Homemade
Iced Tea of Bier

THE FULL PACKAGE
€54 p.p.

=
NACHOS + APERITIEF NAAR KEUZE

Burger en side dish naar keuze met salade 

3X Drankconsumptie naar keuze,
Dessert naar keuze

THE STREETFOOD SPECIAL
€74 p.p.

=
APERITIEF NAAR KEUZE

DRANKEN À VOLONTÉ
inclusief Bieren, wijnen & Homemade Iced Teas

Streetfoodhapjes*: mini-burgers, frietjes, buikspek,
pulled pork, veggie hapjes, beef stickes, haute dogs …

Taartenassortiment, koffie en thee

Hou hier rekening met een duurtijd van ongeveer 4 uur. 
* keuze van de hapjes in overleg

Merken kunnen gewijzigd worden, 
afhankelijk van de huidige samenwerkingen

*vraag vrijblijvend naar voorstel op maat 

ONTDEK ONZE FLEXIBLE FORMULES
Geldig vanaf 20 Personen

IN SAMENSPRAAK WERKEN WIJ VOOR JOU DE IDEALE 
FORMULE UIT

WWW.JILLES.BE



Jilles BIer & Burgers serveert gourmet   
en veggieburgers puur van smaak en

heerlijk anders

Voel je thuis in onze burgerrestaurants in Gent,
Brugge, Oostende, Kortrijk en Brussel, en Geniet van een

ongedwongen etentje.

Biersommelier Sofie Vanrafelghem koppelde elk bier op
het menu aan een unieke burger. Geniet van onze

ambachtelijke huisbier, Rostekop.

Wij serveren rundsburgers met vlees van topslagerij
Dierendonck, kippenburgers, 100% biologische hazel-

nootburgers en zoveel meer. Een krokant gebakken
meergranenbroodje en sidedish salade

maken het geheel af.

En onze frietjes? 
Die zijn rustiek en knapperig.

JILLES BRUGGE:
JILLES Brussel:

JILLES Gent:
JILLES KORTRIJK:

Jilles Oostende:

Braambergstraat 10, 8000 Brugge, brugge@jilles.be 
Place Jourdan 58, 1040 Etterbeek, jourdan@jilles.be
Tentoonstellingslaan 165, 9000 Gent, gent@jilles.be
Grote Markt 21 , 8500 Kortrijk, kortrijk@jilles.be
Albert 1 Promenade 60, 8400 Oostende, oostende@jilles.be

Bedrijfsfeest?
Lunch, dinner of receptie?

Het kan bij Jilles Bier & Burgers!

In het gezellige, ongedwongen kader kan je 
genieten van onze heerlijke burgers samen 
met je collega’s. Ons team bezorgt je een 
aangename tijd.

Organiseer bij ons een:

. (Besloten) lunch of diner

. Receptie

. Bedrijfsfeest

. (etc...)

Je kan kiezen uit enkele aantrekkelijke for-
mules. Heb je vragen of specifieke wensen? 
Laat het ons weten!

jillEs
BIER & BURGERS

voor groepen  & 
professionalswww.jilles.be


