Welkom

Ann en Patrick

Pastorie Zelem
Ontspannen genieten van het groene Limburg en de vallei van de Zwarte Beek.
Begin 2016 gaven we ons leven een nieuwe wending en ruilden onze jobs in de retail business voor
de fantastische uitdaging “De Pastorie”.
We geloven heel sterk in een gezellige aangename sfeer en kwalitatieve streekproducten.
WELKOM EN GENIET SAMEN MET ONS VAN DEZE PRACHTIGE LOCATIE !!

OPENINGSUREN

maandag en dinsdag

gesloten

woensdag tot zaterdag

11.00 tot 00.00

zondag

10.00 tot 22.00
keuken doorlopend open tot 20.00u
vrijdag en zaterdag keuken doorlopend open tot 21.00u

Feestdagen zie www.pastoriezelem.be

Info over allergenen op aanvraag.
Samenstelling van producten kan veranderen.
De Allergenenlijst is opgemaakt n.a.v. de leveranciersinfo.
Kruisbesmetting is niet 100% uit te sluiten.

De Pastorie,
In 1865 startten de bouwwerken aan de derde pastorie van Zelem. Het
bouwplan is van Herman Jaminé die ook de St. Lambertuskerk van Zelem
ontwierp.
Tussen 1865 en 1997 verbleven 7 pastoors in dit gebouw.
Vroeger was het de gewoonte dat de pastoor tegen de muur van zijn pastorie
begraven werd. Naast het graf van pastoor Essers bevindt er zich ook nog een
gedenkplaat ter ere van E.H. Dominicus Minten. Deze pastoor op rust,
overleden te Zelem in 1899, was jarenlang pastoor van Zichem. Ernest Claes
baseerde zijn karakter Pastoor Munte op deze pastoor.

In 2008 ontstond VZW De Pastorie, met als doel de pastorie als erfgoed te
bewaren en een ontmoetingsplaats te creëren voor het dorp.
Het gerenoveerde gebouw was klaar in november 2011, de herberg opende in
januari 2012.

Meer informatie over de geschiedenis van de pastorie lees je op het infobord in de inkomhal.

Onze streekbieren
Halen Enkel 3,9%

4,00

Mariënrode Enkel is een lekker, fris, licht troebel, blond biertje van hoge gisting. Het
smaakt lekker fruitig met een frisse citrus toets. Zijn 3,9% alcohol is zeker in de trend
van de nieuwe lage alcoholische bieren.

Halen Dubbel 8,0%

4,00

Mariënrode Dubbel is een donker bier met nagisting in de fles. Het heeft 8%
alcoholgehalte en wordt gebrouwen met drie soorten lokale mout, een kleine hoeveelheid
Belgische gekonfijte bruine suiker en lokale natuurlijke honing.

Halen Tripel 9,1%

4,00

Mariënrode Tripel is een blond hoge gistingsbier met nagisting in de fles. Het wordt
gebrouwen met lokale mout en andere lokaal geoogste producten.

Halen Quadruppel 12,0%

5,00

De aroma’s van de Halen Mariënrode Quadruppel zijn opvallend aanwezig : eerst komt
een toets van de gebruikte chocolademout je tegemoet en in de nasmaak neemt duidelijk
de gebrande en koﬃe-achtige toets de overhand, samen met een verwarmende gloed die
voortkomt uit de alcohol.

Goudster 6,0%

4,00

Een echt oud Belgisch bier. De stér uit Halen. Een authentiek amberkleurig brouwsel
met een rijke smaak.

7PK

7,0%

4,00

Belgisch blond bier met 7 procent alcohol met nagisting op fles. Deze dorstlesser bevat
echte haver en voedt de passie voor het werkend trekpaard. Kracht met smaak, smaak
met kracht.

Onze streekbieren
Tripel Kanunnik WILDEREN 8,2%

4,50

Een zachte en kruidige tripel met hergisting op fles en een milde afdronk door het
gebruik van fijne en edele hopsoorten. In dit bier werd naast gerst, tarwe en haver
uitzonderlijk ook rogge toegevoegd, wat deze Tripel een typisch karakter geeft.

Cuvée Clarisse WILDEREN 9,2%

4,50

Dit robijnrode bier met verwarmend alcoholgehalte heeft een verleidelijk aroma, met
toetsen van zoethout en een vleugje karamel. Op de tong mengen zich weelderige
moutaccenten en zweempjes fruit, afgerond door een hoppige kruidigheid. Dit heerlijk
degustatiebier zal menig bierliefhebber kunnen bekoren.

Blondin Triple BUVENS 8,0%

5,00

Genoemd naar grootmoeder “Blondine”. Een blonde, traditionele en uitgebalanceerde
tripel met een alcoholpercentage van 8%. Gemaakt met een selectie van de beste
mouten en uitgekozen hopvariëteiten. Een “Blondinneke” bevat fruitige toetsen van
banaan en citrusvruchten en heeft een lange droge afdronk. De hergisting op fles zorgt
voor een fijn parelend, fris koolzuurgehalte.

Triple Rost BUVENS

9,0%

5,00

Ambachtelijk hoogblond, rossig gekleurd bier. Meer dan 10 jaar werd eraan gesleuteld
om tot de huidige smaak te komen. Samengesteld uit 3 soorten hop en 3 soorten mouten.
Het alcohol percentage van 9% zit goed verborgen tussen de volmondige en kruidige
smaken. Triple Rost is een superieur bier met "een smaak meer”.

Blauwe Bessen Bier 5,5%

5,00

Het “Blauwe Bessen Bier” is een uniek natuurbier van hoge gisting, dat op ambachtelijke
wijze gebrouwen werd met toevoeging van maar liefst 30% sap van krakend verse
blauwbessen. De natuurlijke suikers van het bessensap werden volledig uitvergist zodat
dit bier suikervrij is.

Onze bieren van het vat
Cristal

Cristal 25 cl

2,20

Cristal 33 cl

2,80

Cristal 50 cl

3,60

Het recept heeft de tijd en alle
beproevingen doorstaan en is vandaag een
levendig brouwsel met een eigen karakter.
Authentiek, uniek en complex dankzij de vele aroma’s doet
het Grimbergen bier u bij alle slok onverwachte smaken
ontdekken.

Grimbergen blond/ dubbel 25 cl

3,20

Grimbergen blond/dubbel 33 cl

3,80

Onze bieren op fles
Duvel

3,80

Palm

2,70

Rodenbach

2,70

Ciney blond

3,50

Mort Subite Gueuze Lambik

3,20

Mort Subite kriek

3,20

Maes Radler

2,80

Maes NA

2,90

La Chouffe/ Cherry Chouffe

4,20

Orval

4,00

Onze trappisten
Chimay rood

3,80

Chimay wit

3,80

Chimay blauw

4,50

Westmalle tripel

4,00

Westmalle dubbel

4,00

Rochefort 6

4,00

Rochefort 8

4,20

Rochefort 10

5,50

La Trappe witte trappist

3,80

La Trappe tripel

4,20

La Trappe dubbel

4,20

La Trappe quadruple

4,80

Puur natuur, puur smaak !
Ons bedrijf, ‘den Boogerd’, legt zich sinds 2008 als landbouwonderneming toe op
het aanplanten en uitbaten van authentieke hoogstamboomgaarden.
Die uitbating gebeurt op een biologisch verantwoorde manier : dat betekent dat
we de middelen die de natuur ons ter beschikking stelt, gebruiken om het fruit
gezond te laten rijpen.
TÜV Nord Integra doet regelmatig controle over het naleven van de regels van de
bioteelt.
Schapen grazen tussen de bomen en houden het gras in toom, nestkastjes in alle
soorten en maten zijn een uitnodigende woonst voor allerlei vogels,
insectenbestrijders bij uitstek.
Bijen en hommels geven de natuurlijke bestuiving een behoorlijke opkikker en
produceren heerlijke honing.
Zo zorgen we er samen met de natuur voor dat we het fruit van onze bomen niet
hoeven te behandelen met chemische producten en dat we het kunnen verwerken
tot een overheerlijk, gezond en puur sap, stroop en andere producten.

Biologisch appelsap

Seizoensgebonden dranken beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Nieuwe oogst en productie in oktober.

Appel kweepeer mispel

2,70

De zoete appel, de intense kweepeer en de friszure mispel geven een unieke
smaaksensatie.
Appel of Peer gember

2,70

Gezondheid in een glas.
Appel peer

2,70

Een harmonieus verbond, de zachte peer en de frisse appel.
Appel rode vruchten

2,70

Frambozen, braambessen, aalbessen, kersen en een vleugje aardbei zorgen voor een
heerlijk zacht sap
Appel vlierbloesem

2,70

De smaak van de lente. Subtiel geparfumeerd sap, laat je bedwelmen …

Kruideninfuus De Pastorie NIEUW !
Het Pastorie infuus is zacht en hartverwarmend en bestaat uit een
mengeling van citroenmelisse, citroenverbena, hibiscus,
lindebloesem, oranjebloesem en rozenblaadjes
3,00

Warme dranken
Koffie /mokka/déca

2,30

Cappuccino

2,70

Latte macchiato

2,80

Latte macchiato Caramel of Speculoos of Hazelnoot

3,50

Koffie verkeerd

2,70

Warme choco/warme melk

2,70

Warme choco met slagroom

3,20

Zin in iets lekkers voor bij de koﬃe ? Ontdek onze zoete lekkernijen bij onze desserten.

Warm met alcohol
Latte macchiato baileys

6,50

Latte macchiato advocaat Den Ouden Advokaat

6,50

Diplomaat koffie met advocaat Den Ouden Advokaat

6,50

Hasseltse koffie (jenever)

6,50

Irish koffie (whisky)

6,50

Italiaanse koffie (amaretto)

7,00

Koffie Parisienne (grand marnier)

7,00

Glaasje advocaat Den Ouden Advokaat

3,00

Soorten thee
Yogi thee bio (keuze uit diverse smaken) of Pip’s thee

2,30

Verse munt thee

3,00

Verse gember thee met sinaasappel

3,50

Onze frisdranken
Coca-Cola

2,20

Coca-Cola light

2,20

Coca-Cola zero

2,20

Fanta Orange

2,20

Sprite

2,20

Chaudfontaine Bruis

2,20

Chaudfontaine Bruis 1/2 l

4,20

Chaudfontaine Plat

2,20

Chaudfontaine Plat 1/2 l

4,20

Minute Maid Sinaas

2,60

Minute Maid Pompelmoes

2,60

Schweppes Tonic

2,70

Schweppes Agrum

2,70

Gini

2,70

Tönissteiner Citroen

2,70

Tönissteiner Orange

2,70

Tönissteiner Naranja

2,80

Tönissteiner Vruchtenkorf

2,90

Lipton Ice Tea

2,70

Cécémel

2,60

Geniet van onze huiswijnen

Domaine de Mont d’Hortes.
Het domein ligt aan de Via Dolmitia, de oude heerbaan richting Narbonne.
Roch Anglade, oenoloog, nam het bedrijf, samen met zijn broer, over van hun ouders.
Sinds 1986 hebben ze het domein nieuw leven ingeblazen door de nodige investeringen te
doen. Kwaliteit voor een betaalbare prijs staat hier op de eerste plaats.
Witte wijn DOMAINE MONT d'HORTES
100% chardonnay
100% sauvignon
glas

4,00

1/2 liter

14

fles

20

Rode wijn DOMAINE MONT d'HORTES
100% Syrah.
Krachtig en mondvullend met aroma's van zwart gestoofd fruit.
glas

4,00

1/2 liter

14

fles

20

Rosé wijn DOMAINE MONT d'HORTES "Cuvee des 4 Saisons"
Grenache, Syrah en Merlot.
Strak, droog, stuivend fris.
glas

4,20

1/2 liter

16

fles

23

Kasteel Genoels-elderen is met zijn 22 hectaren wijngaarden het grootste
wijngoed van Belgie. Op de beste hellingen van de Limburgse heuvels werden
vanaf 1991 Chardonnay en Pinot Noir stokken geplant. Ze gedijen
uitzonderlijk goed in Haspengouw met aan het oppervlak leem en als kalkrijke
ondergrond mergel. Onze wijnen en digestieven zijn het resultaat van een
uniek terroir, gezonde druiven, hard werken en doorgedreven passie en
kunnen met geen enkel ander product vergeleken worden.

Bubbels
"ZWARTE" Parel Brut

glas 8

fles 35

Zeer verfrissend, licht, puur met veel fruit, mooi in evenwicht en met aangename afdronk.
100% chardonnay
"ZILVEREN" Parel

fles 50

Elegant, zacht, zuiver en delicaat met veel finesse en complexiteit, mooi in evenwicht en met
lange afdronk.
100 % chardonnay
"ROSE" Parel Brut

glas 9,5

fles 40

Kleur van rozenblaadjes, zeer verfrissend complex en intens, puur met veel klein rood fruit,
mooi in evenwicht en met een minimale houttoets en mooi afdronk.
50% chardonnay en 50% pinot noir

Witte wijnen
Chardonnay "WIT"

glas 7

fles 30

In de neus bloemige aroma's met daarnaast impressies van jong steenfruit. Zeer
verfrissend in de mond met mooie zuren op het einde.
Chardonnay "BLAUW"

fles 35

Bijzonder elegante, fruitige en frisse droge witte wijn met aroma's van honing, verse
ananas en appel. Een prima fraîcheur in de afdronk.

In 2017 zal het 20 jaar geleden zijn dat La Buena Vida als
professioneel wijnhandelaar begon te werken. In die 20 jaar is onze
filosofie steeds dezelfde gebleven : de beste wijnen van elke regio van
Spanje naar België halen, met focus op kleine familiedomeinen.

Rode wijnen
Vida Tinto

glas 6

fles 22

Mooie, fruitige neus. Een explosie van rood fruit, kersen, kruidigheid, wat cacao en
zoethout. In de mond mooie zuren, perfect in evenwicht met de soepele tannines.
100% garnacha

Salbide

glas 7

fles 26

Deze 100% Tempranillo is een fruitbommetje met een onopvallende vatrijping. Kersen,
subtiele zuiderse kruidigheid, fijn zuurtje, fruittannine, veel bite.

“El Miracle” een merk wijnen gecreëerd om de eerste 120 jaar van het wijnhuis te
herdenken en om het wonder van de transformatie van druif naar wijn te vieren.
El Miracle Cava Brut

glas 4,50

fles 22

Deze cava heeft een strogele kleur met elegante, aanhoudende bubbels. In de mond is
de cava droog maar ook fruitig met een aanhoudende nasmaak en fijne bubbels.

El Miracle Cava Rosé

glas 4,50

fles 22

Een prachtige cava met de heldere kleur van kruisbessen en rode schitteringen en een
elegante en aanhoudende bubbel. Intense aroma’s van rijp, rood fruit die ook in de
smaak voortzetten.

Aperitieven en Digestieven
Vermout

La Buena Vida

4,00

Bonanto on the rock’s

La Buena Vida

4,00

Bonanto met tonic

La Buena Vida

7,00

Bonanto Spritz

La Buena Vida

8 ,00

Aperol Spritz

8,00

Porto rood/wit

4,00

Martini rood/wit

4,50

Kirr

4,50

Kirr Royale

6,50

Pineau des Charentes

5,00

Sherry

5,00

Ricard

5,50

Campari

5,00

Bacardi

5,00

Amaretto

5,00

Grand Marnier

5,00

Baileys

5,00

Smeets

3,50

Jägermeister

3,50

Limoncello

3,50

Sambuca

5,00

Cognac Courvoisier VS

5,00

Onze Limburgse Gin selectie
ZELEM ZOMERT GIN met tonic Pink Pepper Schweppes

13,50

Het fleurige en zuiders boeket, verwijzend naar de zon in het logo van “Zelem Zomert”
laat u wegdromen zoals u al verschillende jaren op het Zelem Zomert terras kan doen.
Zelem Zomert staat ook voor plezier maken, elkaar ontmoeten en een glas drinken,
vandaar dat het een sprankelende gin is, die tintelt op de tong.
De zwarte fles, waarin onze gin wordt gebotteld, is een knipoog naar de “Vallei van de
Zwarte Beek” waar u prachtige wandelingen kan maken.

NO-BLE ELITE GIN met No-Ble natural elite drink

13,50

No-Ble Natural Elite Drink lag aan de basis van deze No-Ble premium gin. Het was de
intentie om een goede uitgebalanceerde no nonsense gin te maken welke de smaak van de
softdrink perfect accentueert. Een krachtige smaakvolle gin met toch een frisse toets,
afkomstig van de limoenen en de onmiskenbare extracten van açaibessen is het resultaat
van deze zoektocht.

DOUBLE YOU GIN met LIXIR tonic water

13,00

Double You Gin is een echte Belgische gin van de stokerij van Wilderen, gemaakt met 21
verschillende plantaardige regionale kruiden. Het resultaat een kruidig boeket en een
karaktervolle smaakperceptie, zo complex als een Engel en een Duivel op je schouder.
De Engel staat voor welbewust en is altijd vergezeld van de Duivel welke staat voor
verleiding. Zo is ook het karakter van de Double You Gin : een welbewuste
kruidenselectie waar je niet aan de verleiding kan weerstaan.

MINING SPIRITS met LIXIR tonic water

13,50

Een bloem zachte en citrus frisse Gin van Houthalense bodem. Afgewerkt met een
heerlijk zoete toets … Het brede smaakpallet is het resultaat van een perfecte balans
tussen 17 kruiden, ervaring en expertise.

Streekgerechten
GEITENKAASBORD “KARDITSEL” MET HONING EN STROPEN
VAN “DEN BOOGERD”

17

Wij, twee bioboeren en twee kaasmakers, richtten eind november 2014
Karditsel bvba op. Karditsel is sedert 10 maart 2015 actief als kaasmakerij. De
biologische geitenmelk van 't Goerenhof in Lummen wordt op de boerderij
rauwmelks verwerkt tot biologische geitenkaas. Momenteel is het een drukte
van jewelste. Produceren, commer-cialiseren en communiceren ... Maar niet
getreurd, tast toe en laat jullie smaakpapillen verwennen door wat wij als
meesters in geitenkaas met passie tevoorschijn toveren.

Streekgerechten
TAPASBORD “LA BUENA TIERRA” 16
(iberico ham, salami, lomo, 3 soorten olijven, manchegokaas en brood)

TRIO van WARME KROKETJES“ LA BUENA TIERRA”

15

(inktvis, gestoofde varkenswangetjes en iberico ham)

La Buena Tierra is een bedrijf uit Zelem dat zich specialiseert in top Spaanse
voeding producten. Hiervoor werken ze vooral samen met kleine,
ambachtelijke leveranciers die nog op de traditionele manier werken. Het
resultaat zijn artisanale producten met veel smaak, op een natuurlijke manier

bereid met steeds de kwaliteit van het product als prioriteit.

La Buena Tierra, Sint-Jansbergstraat 8, 3545 Zelem - 013 31 37 11
info@labuenatierra.be - www.labuenatierra.be

Streekgerechten
Geitenkaasbord “Karditsel” met honing en stropen van “Den Boogerd”

17

Tapasbord “La Buena Tierra”

16

Trio van warme kroketjes “La Buena Tierra”

15

Soep
Huisbereide verse dagsoep

4,50

Broodjes tot 17u
Broodje kaas

4,00

Broodje ham

4,00

Broodje kaas-ham

5,00

Broodje tonijn met perzik

7,00

Supplement groenten

1,00

Omelet tot 17u
Omelet natuur

6,50

Omelet spek

7,50

Omelet tomaat en spek

8,00

Croques (wit of grijs brood)
Croque monsieur

enkel 7,00

dubbel 9,00

Croque madame

enkel 8,00

dubbel 10,00

Croque hawaï (verse ananas)

enkel 9,50

dubbel 11,50

Croque bolognaise

enkel 12,00

dubbel 14,00

Croque vidée

enkel 12,00

dubbel 14,00

Croque uit het vuistje

enkel 5,00

dubbel 7,00

Pizza’s
Pizza Margarita

klein 9,00

groot 12

Pizza met kip en verse ananas

klein 11,00

groot 14

Pizza Pastorie met geitenkaas Karditsel en perzik
klein 13

Kaaskroketten
Kaaskroketten (2 stuks)

9,00

Kaaskroketten (3 stuks)

12,00

Supplement frietjes of brood

2,50

Garnaalkroketten
Garnaalkroketten (2 stuks)

11,00

Garnaalkroketten (3 stuks)

14,00

Supplement frietjes of brood

2,50

groot 16

Huisbereide gerechten
met slaatje en frietjes of brood
Stoofvlees “De Pastorie”

15,00

Vidée “De Pastorie”

15,00

Balletjes in tomatensaus

15,00

Slaatjes met frietjes of brood
Slaatje kip en verse ananas

16,50

Slaatje tonijn met perzik en ansjovis

18,00

Slaatje scampi met spekjes

17,00

Slaatje “De Pastorie”

19,00

met geitenkaas van Karditsel, walnoten, spekjes en walnotenolie van
Den Boogerd
Kleine salade

3,50

een gezonde portie groen om bij elke gerecht als extraatje te nemen

Burgers
Angus Beef Burger met frietjes
Visburger met huisbereide tartaar en frietjes

18,00
18,00

Deegwaren
Pasta Bolognaise

12,00

Pasta Carbonara

14,00

Pasta Scampi met spekjes

16,50

Lasagne

14,00

Penne “De Pastorie”

17,00

met kip, spinazie, tomaat, chili en parmezaan (licht tot heel pikant naar eigen
keuze)

Deegwaren vegetarisch
Pasta Bolognaise Veggie

12,00

Ravioli met groenten

16,00

met broccoli, spinazie, tomaat en een mascarpone saus
Penne “De Pastorie” Veggie

16,00

met spinazie, tomaat, chili en parmezaan (licht tot heel pikant naar eigen keuze)

Voor de kids
Lange hamburger met frietjes

6,00

Kinderspaghetti

8,00

Kinder pasta carbonara

10,00

Balletjes in tomatensaus met frietjes

11,00

Huisbereide kindervidée

11,00

Huisbereid kinderstoofvlees

11,00

Knabbels voor bij de babbel
Portie Nachos “De Pastorie”

13,00

Portie olijven (La Buena Tierra)

5,00

3 soorten overheerlijke olijven uit het assortiment van La Buena Tierra
Portie salami

6,00

Portie kaas

6,00

Portie salami en kaas

9,00

Portie kaasballetjes

8,00

Portie warm gemengd

7,00

Portie warm gemengd veggie

8,00

Portie bitterballen

7,00

Portie gefrituurde calamaris met huisbereide tartaar

11,00

Chips zout of paprika

1,50

Voor de “zoetebekjes”
PANNENKOEKEN (14u tot 17u)

Pannenkoeken met suiker

5,00

Pannenkoeken met siroop

5,00

Pannenkoeken met stroop van “Den Boogerd”

6,50

Pannenkoeken met gelei

5,00

Pannenkoeken met ijs

6,50

Pannenkoeken met ijs en chocoladesaus

7,50

Extra slagroom

1,00

POFFERTJES
Poffertjes met boter en suiker

6,00

Poffertjes met ijs

8,00

Poffertjes met ijs en chocoladesaus

9,00

Extra slagroom

1,00

WARME WAFELS
Warme wafel met suiker

5,00

Warme wafel met ijs

6,50

Warme wafel met ijs en chocoladesaus

7,50

Extra slagroom

1,00

Voor de “zoetebekjes”
AMBACHTELIJK GEBAKKEN TAART
dagdagelijks versgebakken taart door de “Ambachtbakker” uit Zelem

3,50

VERWENBORDJE
een bordje met artisanaal bereide lekkernijen

6,50

glaasje advocaat en Melo-cake van Den Ouden Advokaat
en een heerlijke muﬃn

IJSJES : stel zelf je coupe samen !
Ambachtelijk bereid ijs : vanille, chocolade en straciatella
Coupe 1 bol

3,00

Coupe 2 bollen

4,00

Coupe 3 bollen

5,00

Warme chocolade saus

1,00

Advocaat

1,00

Advocaat van Den Ouden Advokaat

3,00

Slagroom

1,00

Feest, verjaardag,
voorstelling, workshop, …
met oog voor detail en kwaliteit verzorgen we graag jullie bijeenkomsten !

vraag vrijblijvend naar onze prijsoffertes

Vergaderingen
De Pastorie beschikt ook over 2 kleine vergaderzalen en 1 ruime polyvalente zaal.
Tijdens de openingsuren van de herberg kan je hiervan gebruik maken.
Voor voorwaarden of reservaties kan je rechtstreeks bij ons terecht of e-mail
naar herberg@pastoriezelem.be.

Vakantiewoning
Op de bovenste verdieping vind je de splinternieuwe en goed uitgeruste
vakantiewoning van De Pastorie. Je kan er terecht voor een weekendje weg met
je familie, maar ook zakenmensen die op bezoek zijn bij een bedrijf in de buurt
zullen het comfortabel appartement met gratis internetverbinding op prijs
stellen.

