In de Oude Pruim
Steenweg op Ukkel 87
B-1650 Beersel
tel: +32 (0)2 331 05 59
www.indeoudepruim.com
Misschien is de “Oude Pruim” een wat eigenaardige naam voor een herberg, maar daar is een
verhaal aan verbonden dat u kunt lezen op onze website.

Wat biedt de herberg “In de Oude Pruim” u aan:
• Een gezellige authentieke café brasserie restaurant.
• Een ruime feestzaal tot 80 personen: ideaal voor huwelijken, jubileums,

verjaardagsfeestjes enz...
• Kinderen zijn welkom.
• Wij bieden u ook koffietafels aan.
• Grote tuin met terras tot 120 personen.
• Gemakkelijke toegang voor gehandicapten.
• Veilige private parking (ingang via de Weidestraat).

• Mosselen (natuur of in witte wijn) zijn te verkrijgen tijdens het seizoen.
• Tijdens de maand november staat wild op het menu.
• De 1ste zondag van februari is er pensenkermis (zaterdag, zondag en maandag)
•
Openingsuren :
• van 9:00 tot 22:00 uur
• van 12:00 tot 22:00 uur is de keuken doorlopend open
• een drankje kan genomen worden tot de definitieve sluitingstijd
• woensdag en donderdag zijn wij gesloten
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De gerechten van "In de Oude Pruim" (doorlopend open van 12 tot 22 uur) zijn simpel en
smaakvol. Ook zijn er gerechten voorzien voor uw kinderen dat ze met u kunnen nuttigen zowel
in het café restaurant als in de tuin als het weder het toelaat. Op eender welk moment van de dag
staat Antoine en zijn team klaar om u te bedienen van zowel boterhammen met kaas of ham of
pastei of kop enz... als eierbereidingen zoals eierstruif, met kaas, met hesp, met ballekens enz...
Vraag ook naar onze suggesties !!!
Vergeet niet dat "In de Oude Pruim" (open van 9 tot 22 uur) ook een gezellig authentiek café is
waar u hartelijk welkom bent voor een drankje met of zonder borrelhapje of versnapering.
Buiten onze frisdranken, jus, aperitieven, Belgische en buitenlandse bieren, biedt "In de Oude
Pruim" u ook een waaier van streekbieren, alcoholen en uitstekende wijnen aan.

"In de Oude Pruim" te Beersel, organiseert uw banketten of feesten. Beleef deze unieke ervaring
warm aanbevolen voor:
• huwelijk
• verjaardag
• party
• jubileum
• geboorte
• moederdag - vaderdag
• receptie
• zakendiner
• vergaderingen
• enz...

"In de Oude Pruim" verzorgt ook koffietafels en rouwmaaltijden.
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