Broodmaaltijden
Broodmaaltijden zijn steeds in buffetvorm.

Formule 1 | 18,5
• Broodassortiment wit en bruin, pistolets, sandwiches met boter (4 st/pp)
• Divers beleg: kaas, gerookte en gekookte ham, fijnkost, kippenwit, fricandon, gehakt
• Koffie/thee naar believen.

Formule 2

| 21

• Groentesoep + 1 droog broodje per persoon
• Broodassortiment wit en bruin, pistolets, sandwiches met boter (3 st/pp)
• Divers beleg: kaas, gerookte en gekookte ham, fijnkost, kippenwit, fricandon, gehakt
• Koffie/thee naar believen.

Mogelijke aanvullingen
• Saladbar | +5,5
Twee soorten sla, tomaten natuur en bereid, komkommers, geraspte wortelen,
zilveruitjes en augurken met vinaigrette, mayonaise, cocktailsaus, mosterd, ketchup,
Engelse saus, tabasco, Balsamico en olijfolie.

• Toevoegen van assortiment smeerbeleg

| +2

• Extra broodje met beleg | +3,5
• Extra broodje met divers smeerbeleg: préparé, kipsla, tonijnsla, etc | +4,5
• Assortiment kazen | +7
• Taartjes nadien: confituur, frangipane, rijsttaart, …

| +4,5

• Fruitsla nadien | +5
• 2 soorten cake (appel en chocolade) | +3,5

Drank mogelijkheden
• Koffie/ thee naar believen incl.
• Andere dranken verrekenen per consumptie.
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Prijs
• Volwassenen | volgens gekozen formule + eventuele extra’s
• Kinderen vanaf 6 tem 12j | halve prijs
• Kinderen -6j | 5
TIP! Start uw broodmaaltijd met een halfuurtje receptie.
Indien gewenst kan u ook opteren voor een warme maaltijd. U kan hiervoor,
na afspraak met de verantwoordelijke, een keuze maken uit onze brochure.
Voorwaarden
• De prijs hierbij is geldig vanaf min. 25 volwassenen. Zaal en bediening inclusief gedurende
3 uren. Bij een minder aantal of langere duurtijd zal een extra kost voor zaal en bediening
in rekening worden gebracht.
• Broodmaaltijden zijn niet verkrijgbaar op vrijdagavond, zaterdagavond en zondag.
• Het definitief aantal aanwezige personen voor de broodmaaltijd vragen wij door te geven
ten laatste 48u op voorhand. Dit aantal zal ook steeds in rekening worden gebracht.
• Alle vermelde prijzen zijn geldig tem 31/12/19
Heeft u nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren, wij helpen u graag verder!
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