
BEDRIJFSPAKKETTEN
IN ONZE UITZONDERLIJKE

LOCATIES

Château du Biez
Pecq
Tournai 10 min, 
Kortrijk 15 min , 
Rijsel 25 min

Château de 
Bourgogne, 
Estaimbourg
Doornik 10 min, 
Kortrijk 15 min , 
Rijsel 25 min

Orangerie Dam 71, 
Kortrijk
Doornik 25 min,  
Rijsel 25 min

Ferme des Templiers
Verlinghem
Doornik 25 min,  
Rijsel 10 min



UW COCKTAIL ALL-IN
In een van onze locaties

OPEN BAR

Crémant d’Alsace, witte en rode wijn
Bier en frisdranken

Koffie.

1 uur 30 / 6 stuks / pers
€ 32 EXCL. BTW / PERS.

ALL-IN vanaf
50 pers.

2 uur / 8 stuks / pers
€ 35 EXCL. BTW / PERS.

ALL-IN vanaf
50 pers.

Inbegrepen in de all-informule :                                          

Opties op aanvraag     geluidsintallatie, versiering,
open bar avond, enz. 

:

huur van de salons, 
personeel, uitrusting,
catering en dranken.

3 uur / 12 stuks / pers
€ 43 EXCL. BTW / PERS.

ALL-IN vanaf
50 pers.

3 uur 30 / 16 stuks / pers
€ 49 EXCL. BTW / PERS.

ALL-IN vanaf
50 pers.

COCKTAILBUFFET

Klassieke toastjes, koude tapas, fingerfood, 
hartige macarons, warme tapas, aperitiefglaasjes,

bijgerechten, panino’s, burgers, mediterraanse croques,
vegahapjes, lollypops, minikrakelingen,... 

& minigebakjes.



Inbegrepen in de all-informule :                                          

Opties op aanvraag    geluidsintallatie, versiering,
open bar avond, enz. 

:

huur van de salons, 
personeel, uitrusting,
catering en dranken.

UW COCKTAIL ALL-IN
In een van onze locaties

OPEN BAR

Crémant d’Alsace, 
witte en rode wijn

Bier en frisdranken
Koffie.

4U BEDIENING
€ 55 EXCL. BTW/PERS.

ALL-IN vanaf 50 pers.

COCKTAILDINER BUFFET

Assortiment van 8 toastjes / pers.
Keuze uit verschillende kramen

( pasta’s, tajines, burgers, ...)
& minigebakjes.



Inbegrepen in de all-informule :                                          

Opties op aanvraag    geluidsintallatie, versiering,
open bar avond, enz. 

:

huur van de salons, 
personeel, uitrusting,
catering en dranken.

UW DINER ALL-IN 
In een van onze locaties

DRANKEN

Crémant d’Alsace
5 Zakoeskis / pers.

3-GANGENDINER

Voor-, hoofd- en nagerecht.

Mineraal water en bruisend water, frisdranken,
fruitsappen en koffie, Witte en rode wijn.

€ 60,00 EXCL. BTW/PERS.
ALL-IN  vanaf 50 pers. 

4U BEDIENING

APERITIEF



Assortiment van gemengde salades: gebakken wortelen 
met zaatar, beluga linzen – hummus van zoete aardappel.

 

UW SEMINARIE ALL-IN
Per dag, in een van onze locaties

ONTHAAL EN KOFFIEPAUZES

Mineraal water en bruisend water, koffie, thee
Assortiment van koffiekoeken. 

LUNCHBAR

HARTIGE TAARTEN (KEUZE UIT 6) 

Tarte tatin met tomaten, taart met gerookte zalm, 
quiche met tonijn en groene olijven,….  

OPEN BAR 

SALADBAR (KEUZE UIT 6)

NAGERECHT
Selectie van taartjes naargelang van het seizoen en 

de keuzes van de chef.

Mineraal water en bruisend water,
frisdranken, fruitsappen, koffie

Witte en rode wijn. 

€ 55,00 EXCL. BTW/PERS. 
ALL-IN vanaf 50 pers. 

9 U BEDIENING

Inbegrepen in de all-informule :                                          

Opties op aanvraag     geluidsinstallatie, versiering,
open bar avond, enz.

:

huur van de salons,
personeel, uitrusting*,
catering en dranken.

Uitrusting*                                    : Scherm, videoprojector, wifi,
paperboard, lessenaar, enz..



Inbegrepen in de all-informule :                                          

Opties op aanvraag    geluidsintallatie, versiering,
open bar avond, enz. 

:

huur van de salons, 
personeel, uitrusting,
catering en dranken.

UW BARBECUE ALL-IN 
In een van onze locaties

APERITIEF

Crémant d’Alsace en Sangria
3 toastjes/pers.

BARBECUE (450 g.)

Gevogeltebrochette, chipolata’s, merguez, gemarineerd spek
en varkensbrochette. Diverse soorten rauwkost (keuze uit 10).

OPEN BAR
Roséwijn en rode wijn

Mineraal water en bruisend water
Bier, frisdranken en koffie.

€ 55,00 EXCL. BTW/PERS.
ALL-IN vanaf 50 pers. 

:

NAGERECHT

Assortiment van zoete taarten (keuze uit 6):
Tarte tatin, citroen-meringuetaart, appeltaart,

smeuïge chocoladetaart, kaastaart, 
frangipanetaart met peren.

4 U BEDIENING



ONZE ‘ACCORDEON’ FOODTRUCK
Bij u, in uw bedrijf

STREETFOOD-FORMULE

Assortiment van miniburgers, minihotdogs, 
panino’s, hartige taarten, tapas,…

Optie: minigebakjes: 1,25/stuk.

OPEN BAR

Crémant d’Alsace,
Witte, rode en roséwijn
Frisdranken en tapbier.

‘Accordeon’ FOODTRUCK
Geluidsinstallatie, verwarmingsapparatuur

en koelcel.

Inbegrepen in de all-informule:                                          

Opties op aanvraag     geluidsinstallatie, versiering,
open bar avond, enz.

:

personeel, uitrusting,
catering en dranken.

UITRUSTING

Hoge tafels, wegwerpservies en varia.

4 U BEDIENING

€ 39,00 ALL-IN op basis van 100 personen.
€ 34,00 ALL-IN op basis van 200 personen.
€ 32,35 ALL-IN op basis van 300 personen.
€ 31,50 ALL-IN op basis van 400 personen. 

€ 31,00 ALL-IN op basis van 500 personen en meer.


