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- ORGANISATIE  
 losse feestorganisatie waarbij de nadruk meer ligt op samen zijn en ambiance dan op 
gastronomie aan tafel. 
 
Het feest wordt georganiseerd in onze atria lounge, orangerie, of een andere zaal 

volgens de beschikbaarheid en het aantal personen. Een eerste glas wordt bij aankomst 
aangeboden en daarna volgt een buffet en open bar formule  met drank en hapjes, broodjes  
    
- De wijnen , drank en hapjes, Forfait per persoon voor een duur van 6h     

    25€ /pp     
o  Bubbels 'onze selectie', fruitsap   

    + eveneens Stella, witte wijn en rode wijn, waters, coca, limonade           
o Hapjes warm en koud (6 stuks)   
o  3 mini sandwich per persoon            

 
- Als hapjes, een origineel aanbod van:   nems, kaaskroketjes, mini pizza, mini quiche, 

bladerdeegjes, Chinese lepels, asperges op de Vlaamse wijze, terrine van haas, 
carpaccio,  meloen met parmaham, grijze garnalen, toast tomaat mozzarella, scampis, 
bisques, soepjes in  porselein, gazpacho in verrine, .....    
 
Opties op de dranken   

 
-  Cava        +3 € /pp ½ bout/pp   

 
-   Champagne `onze selectie'         +10€ /pp ½ fles/pp  

 
-  Champagne die per klant wordt geleverd        zonder kurkrecht 

 
- Sterke  bieren  

 forfait +2,5€/persoon leffe/duvel /chimay                 
of 

          vat leffe +100€                bak leffe +20€   
 
 
- flessen JB Whisky, Bacardi Rum, Gordons Gin       30€ /bouteille                       
-Wodka Red en Red bull (10 blikjes per fles begrepen)   50€ /bouteille 

 
 



Opties hapjes 
 

-   (12 stuks)  ipv 6hapjes        +4€ /pp     
 

- zeeuwse oesters en ganzenlever         +3€ /pp   
 

-  Ijs en gebak   (hapjes)       +2€ /pp     
 
 Opties op catering 

 
-  Taart en koffie              3€50 /pp   
-  Bijkomende broodjes op buffet     0.8€/pc    

 
-   Bijkomende feesturen ’s nachts 

 
dranken en dienst   tot 3h      +2€ /uur/persoon(minimum 100€/uur)                                      

 
      tot 5h +3€ /uur/persoon(minimum 150€/uur)  
 
   bijkomende catering 
 

- Uiensoep (buffet)        3.5€ /pp  
- Frietjes, mini brochette   3€ /pp 
- Mini pizza     4€ /pp 
- Croque Monsieur   2.5€/pp 
- Hot dog    2.5€/pp 
- Pitta Broodjes    4€/pp 

 
-  Assortiment van kazen (buffet)      8€ /pp  
- Mini vlees buffet (buffet)       10€ /pp 
- Pasta bar , lasagne, 

 pasta met  ham en kaas,  
spaghetti bolognaise    10€ /pp 
 
TER INFORMATIE  
Prijs voor 2011 vanaf  50 personen.   
meerprijs 50-30p  +10%  20-30p +20%         
Huur zaal 250€ 
 Mogelijke veranderingen volgens de markt van de producten, wettelijke 
verplichtingen. 

-  Begrepen in onze prijzen: btw,  dienst.    
- Muziek, vrij of geadviseerd, installatie beschikbaar met versterking en boxen ter 

plaatse, aansluitng voor dj  of de muziekbron, gsm, mp3, computer...  
-  De reservering wordt altijd door een voorschot van 250€  bevestigd. 
- Betalingen € 80% 5 dagen voor het feest, saldo binnen de 5 dagen 
-  Deze voorstellen zijn niet beperkend, wij zijn tot uw beschikking om uw banket of 

feest  te organiseren volgens uw wensen.  
 
Met vriendelijke groet, 
     Luc en Kathy Brille Cokelaere. 


