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Wij houden van ongedwongen samenzijn op een
vlotte manier.
Met onze catering versterken wij deze sfeer en
nemen we bewust afstand van het urenlang tafelen.
Het is belangrijk dat iedereen kan genieten van de
catering. De samenstelling is opgesteld om door
een breed publiek gewaardeerd te worden.
Absolute sfeermaker zijn onze self-service drankbars
waar er zoveel geconsumeerd kan worden als
nodig. Je zal snel ontdekken waar de
ontmoetingsplaats van jouw evenement is … .

Drankenbuffet
Ongedwongen verbinden
Verbinding maken werkt het beste door het plaatsen van een centraal ontmoetingspunt.
Onze drankbuffetten zijn zo’n ontmoetingsplaats waar genodigden zich zoveel als nodig kunnen bedienen van
verschillende dranken waaronder wijnen, pils, frisdranken, koffie en thee.
Drankenbuffet één uur
Drankenbuffet eerste 2 uren
Supplement Cava gedurende 1 uur
Supplement Cava gedurende 2 uren
Verlenging drankenbuffet
Verlenging drankenbuffet incl Cava

€ 7,00 p.p.
€ 9,50 p.p.
+ € 3,50 p.p.
+ € 4,50 p.p.
+ € 3,50 p.p.p.u.
+ € 4,50 p.p.p.u.

Een kwartier voor het aflopen van de drankenforfait is er een
last-call zodat iedereen de mogelijkheid heeft een laatste
consumptie te nuttigen.
Verlengingen aan de vermelde uurprijzen per persoon,
met een minimum van € 50,- per zaal, per uur.
Na 22u is dit € 200,
Tip: Laat jouw genodigden het einduur kennen.
Zo voorkom je verrassingen als de uitstap ten
einde loopt.

Lunch
&
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Ongedwongen verbinden
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Grill
Ongedwongen verbinden
Bij iedere grill menu voorzien wij een groentenbuffet bestaande uit diverse groentensalades,
Venetiaanse pasta, aardappelsalade, ovenvers stokbrood en sauzen.

Mixed Grill

Vegi Grill

Vlees Grill

Zalm papillot
Fakkelbrood
Berloumi brochette
Steak

Beyond meat
Fakkelbrood
Berloumi brochette
Nochicken Chunks

Steak
Kip brochette
Spare rib
Witte BBQ worst

€ 27,50

€ 27,50

€ 27,50

Onze missie is om dieren uit de voedselketen te bevrijden door een compleet en lekker
alternatief voor vlees aan te bieden.
Dit levert niet alleen enorme voordelen op in termen van efficiëntie, natuur, milieu, klimaat,
biodiversiteit en de wereldwijde voedselvoorziening, maar ook in termen van dierenwelzijn.
Omdat we begrijpen dat niet iedereen klaar is om vegetarisch te leven hebben we met onze
Mixed Grill getracht een evenwicht te vinden tussen vlees, vis en vegetarisch.

!
Pizza
Ongedwongen verbinden

Per gezelschap
kan je drie keuzes
maken.

Mogelijkheden
Caprino
Al tonno
Margherita
Al Prosciutto Cotto
Napoletana
Capricciosa
Quattro stagioni
Quattro formaggi
Beyond chicken
Vulcano
Beyond Bolognaise
Witloof
Zalm

€ 16,29cm

Zoetigheden
Ongedwongen verwonderen
Goede morgen! € 6,00 p.p.
Half uurtje verwelkoming met ovenverse
viennoiserie, koffie, thee en waters.

Schepijs buffetje € 4,50 p.p.
Buffetje met verschillende ijs-smaken
en sauzen.

Verse wafellolly’s € 3,50 p.p.
Huisbereide wafels op een stokje die
je on-the-go kan meenemen.

Limburgse Vlaaien € 6,50 p.p.

vanaf 50 personen

Buffet met een assortiment van heerlijke
Limburgse vlaaien.

Dessertenbuffet € 15,-

vanaf 50 personen

– Bavarois van fruit en chocolade
– Javanais
– Profiterolle
– Tête de nègre
– Soleil
– Goudstaaf
– Fôret noir
– Croûte frambozen
– Croûte aardbeien
– Croûte vers fruit
Supplement ijstaarten + € 2,00 p.p.
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