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ALGEMEEN 
 

Onze zalen zijn beschikbaar voor private dinners zonder huurprijs  
(enkel tijdens de openingsuren) 

 
De vermelde prijzen zijn btw inclusief 

 
Toeslag voor groepen met minder dan 10 personen: +15% 
Toeslag voor groepen met minder dan 5 personen:  +30%  

 

OPGELET !!! 
 

Wij vernemen 4 werkdagen vooraf graag het exact aantal personen. 
Indien er op de dag zelf minder personen aanwezig zijn,  

zullen de dranken voor die personen niet aangerekend worden maar de gerechten wel. 
 

 
 
 
 

ONTBIJTVERGADERING 4 UUR 
 

Inclusief: opstelling van de zaal, scherm, flipchart en beamer 
 

Aankomst met koffie, thee en fruitsap 
Assortiment mini croissants en mini koffiekoeken 

 
Prijs per persoon: € 34; Duur vergadering: maximum 4 uur 

 
 
 
 

LUXE ONTBIJTVERGADERING 4 UUR 
 

Inclusief: opstelling van de zaal, scherm, flipchart en beamer 
 

Aankomst met koffie, thee en fruitsap 
Broodje met beleg, muesli met melk, fruit en yoghurt 

 
Prijs per persoon: € 52; Duur vergadering: maximum 4 uur 
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LUNCHVERGADERING 4 UUR 
 

Inclusief: opstelling van de zaal, scherm, flipchart en beamer 
 

Kirr of Cava met 1 hapje 
2-gangen lunch 

2 glazen wijn en ½ liter water 
Koffie of thee 

 
Prijs per persoon: € 68; Duur vergadering: maximum 4 uur 

 
 

LUXE LUNCHVERGADERING 4 UUR 
 

Inclusief: opstelling van de zaal, scherm, flipchart en beamer 
 

Kirr of Cava met 3 hapjes 
3-gangen lunch 

3 glazen wijn en ½ liter water 
Koffie of thee 

 
Prijs per persoon: € 90; Duur vergadering: maximum 4 uur 

 
 

BROODJES LUNCHVERGADERING 8 UUR 
 

Inclusief: opstelling van de zaal, scherm, flipchart en beamer 
 

Aankomst met koffie of thee 
In de voormiddag break met koffie of thee 

Broodjeslunch met verse soep 
1 glas wijn en ½ liter water 

Koffie of thee 
In de namiddag break met koffie of thee 

 
Prijs per persoon: € 65; Duur vergadering: maximum 8 uur 

 
 

LUXE LUNCHVERGADERING 8 UUR 
 

Inclusief: opstelling van de zaal, scherm, flipchart en beamer 
 

Aankomst met koffie of thee 
In de voormiddag break met koffie of thee 

Kirr of Cava met 3 hapjes 
2-gangen lunch 

2 glazen wijn en ½ liter water 
Koffie of thee 

In de namiddag break met koffie of thee 
 

Prijs per persoon: € 85; Duur vergadering: maximum 8 uur 
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LUNCH SEMINARIE 8 UUR 
 

Inclusief: opstelling van de zaal, scherm, flipchart en beamer 
 

Aankomst met koffie of thee 
In de voormiddag break met koffie of thee 

Rundstartaar  
1 glas wijn en ½ liter water 

Koffie of thee 
In de namiddag break met koffie of thee 

 
Prijs per persoon: € 65; Duur vergadering: maximum 8 uur 

 
 
 
 

SEMINARIE NENUPHAR 8 UUR 
 

Inclusief: opstelling van de zaal, scherm, flipchart en beamer 
 

Aankomst met koffie of thee 
In de voormiddag break met koffie of thee 

Kirr of Cava 
Kaaskroketten met gefruite peterselie en citroen 

Gebraden rosbief met warme groenten, kroketten en saus naar keuze 
Warme appeltaart met een bolletje vanille roomijs 

½ fles wijn en ½ liter water 
Koffie of thee 

In de namiddag break met koffie of thee 
 

Prijs per persoon: € 112; Duur vergadering: maximum 8 uur 
 
 
 
 

SEMINARIE GUSTAVE DE SMET 8 UUR 
 

Inclusief: opstelling van de zaal, scherm, flipchart en beamer 
 

Aankomst met koffie of thee 
In de voormiddag break met koffie of thee 

Kirr of Cava 
Rundscarpaccio met olijfolie, parmezaanskaas en rucola 

Mosselen witte wijn 
Café Glacé 

½ fles wijn en ½ liter water 
Koffie of thee 

In de namiddag break met koffie of thee 
 

Prijs per persoon: € 111; Duur vergadering: maximum 8 uur 
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SEMINARIE TO SHARE 8 UUR 
 

Inclusief: opstelling van de zaal, scherm, flipchart en beamer 
 

Aankomst met koffie of thee 
In de voormiddag break met koffie of thee 

Kirr of Cava 
Pizza Blanche – Hummus met geroosterd pittabrood 

Frito misto met tartaarsaus – Burrata met trostomaten 
Kabeljauw met mousseline saus, gepocheerd ei en spinazie 

Dessert naar keuze 
½ fles wijn en ½ liter water 

Koffie of thee 
In de namiddag break met koffie of thee 

 
Prijs per persoon: € 122; Duur vergadering: maximum 8 uur 

 
 
 

SEMINARIE COLVERT 8 UUR 
 

Inclusief: opstelling van de zaal, scherm, flipchart en beamer 
 

Aankomst met koffie of thee 
In de voormiddag break met koffie of thee 

Kirr of Cava 
Vitello tonato 

Gebakken zalm met bearnaisesaus en pommes château 
Sabayon 

½ fles wijn en ½ liter water 
Koffie of thee 

In de namiddag break met koffie of thee 
 

Prijs per persoon: € 110; Duur vergadering: maximum 8 uur 
 
 
 

SEMINARIE WATERLELIE 8 UUR 
 

Inclusief: opstelling van de zaal, scherm, flipchart en beamer 
 

Aankomst met koffie of thee 
In de voormiddag break met koffie of thee 

Pils 
Mosselen witte wijn 
Sorbet van de chef 

½ fles wijn en ½ liter water 
Koffie of thee 

In de namiddag break met koffie of thee 
 

Prijs per persoon: € 90; Duur vergadering: maximum 8 uur 
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SUPPLEMENTEN 
 

Huur grote zaal (Boothuis) zonder pakket:  
€ 350 / dag 

€ 200 / ½ dag 
 

Huur kleine zaal (Petit Salon) zonder pakket: 
€ 150 / dag 
€ 95 / ½ dag 

 
Mini croissants en koffiekoekjes: 

€ 3 / stuk 
 

Belegde minibroodjes met divers beleg:  
€ 4 / stuk 

 
 

Buffet met koffie en thee: 
€ 18 / dag 

€ 10 / ½ dag 
 

Toeslag voor groepen met minder dan 10 pers. +15% 
 

Toeslag voor groepen met minder dan 5 pers. +30%  
 

Onze zalen zijn beschikbaar voor private dinners zonder huurprijs  
(enkel tijdens de openingsuren) 

 
De vermelde prijzen zijn btw inclusief 

 
 


