
Events
Le Chatelet





Een uniek kader voor uw uniek event.

In deze brochure vindt u ons aanbod:

1.(Algemene) vergadering - seminarie

2.Receptie

3.Teambuilding

4.Andere feestjes en events op maat

5.Catering op locatie

6.Ontbijtlevering

7.Contact en locatie

Wij werken alles uit op maat. Andere events zijn altijd bespreekbaar.



Seminarie / vergadering met enkel dranken

Mogelijk tussen 7u en 20u (minimaal 3 uren)

eerste 3 uren 120 euro
per extra uur +15 euro

thee/koffie, water +3 euro p.p.

1.(ALGEMENE) VERGADERING - SEMINARIE

max. 45 personen
beamer, whiteboard, wifi, papier en pen aanwezig
private setting in eclectisch hoekpand Le Chatelet



Seminarie / vergadering met dranken én eten
min 15 personen - kleiner aantal kan mits betaling zaalhuur

Formule - ontbijtvergadering

Glaasje cava (of 0%) bij aankomst, buffet met koffie, thee, fruitsap,
waters , luxueus hartig en zoet beleg, broodjes, yoghurt, vers fruit,
zalm, koffiekoeken, granola, ...

prijs op aanvraag (7-11u15) - huur zaal incl. 

Formule - lunchvergadering basic

Buffet met koffie, thee, fruitsap, frisdranken, waters  en verzorgd
broodjesassortiment (4 stuks p.p.).

prijs op aanvraag (12u15-16u30) - huur zaal incl.

Formule - lunchvergadering trio

Buffet met koffie, thee, fruitsap, frisdranken, waters, verse soep,
broodjesassortiment (4 stuks p.p.) en vers gebak.

prijs op aanvraag (12u15-16u30) - huur zaal incl.

Formule - dinnervergadering

Gerechten worden bepaald in samenspraak. Bediening incl. 
Huiswijn, pils, waters en frisdranken incl. 

prijs op aanvraag (17u-20u) - huur zaal incl.

Wenst u iets eenvoudiger of iets uitgebreider? Of wilt u 
 bijvoorbeeld ontbijten en lunchen? Dat kan ook!



20 - 60 personen 
Gedurende 2,5 uren
Staantafels + enkele lage tafels

Bestaande uit: hapjesformule + drankenformule

HAPJESFORMULE
prijs op aanvraag

Voorbeelden van hapjes:
Witte worst met peperkoek en uienkonfijt
Bonbon van zalm en kruidenkaas
Hapje van scampi in curry
Verse vijg met gegrilde feta
Crunch met brie, honing en nootjes
Grijze garnalen met huisgemaakte eiersalade
Burrata met rode pesto en serrano
Mousse van forel
Tartaar van verse zalm

Liever een uitgebreidere walking dinner? Dat kan ook!

2.RECEPTIE



Naast de hapjesformule, 
kiest u één van volgende drankformules:

DRANKFORMULES (2,5 uren)

Formule 1 - prijs op aanvraag

pils
wijn wit, rosé, rood
frisdrank (fanta, cola, cola zero & sprite), fruitsap
water (plat en bruis)

Formule 2 - prijs op aanvraag

cava (1 uur)
pils
wijn wit, rosé, rood
frisdrank (fanta, cola, cola zero & sprite), fruitsap
water (plat en bruis)
koffie/thee

Formule 3 - prijs op aanvraag

cava (gehele periode)
pils
wijn wit, rosé, rood
frisdrank (fanta, cola, cola zero & sprite), fruitsap
water (plat en bruis)
koffie/thee

Wenst u dat wij langer dranken schenken? 
+ 30 min = prijs op aanvraag



3.TEAMBUILDING

Onze teambuilding bestaat uit:

Ontbijt/brunch
Activiteit 1*
Koffiebreak
Activiteit 2*
Receptie met hapjes of walking dinner

prijs op aanvraag
Teambuildings worden steeds op maat uitgewerkt. *Vraag naar
onze activiteiten (stadsspel, escape room, Ensormuseum, ...)



workshop
lezing
netwerkevent
trouwreceptie
babyborrel
verjaardagsbrunch
kaas-&wijnavond
ontbijtfestijn
groepslunch
...

Wij werken elk event uit op maat.

Denk bv. aan:

Contacteer ons voor meer info.

4.ANDERE FEESTJES EN EVENTS OP MAAT



receptie met hapjes
ontbijtbuffet
broodjesbuffet
...

Wij voorzien ook catering op locatie. 

Denk bijvoorbeeld aan:

Contacteer ons voor meer info.

5.CATERING OP LOCATIE

Allemaal uitgewerkt op uw maat.



Ontbijtlevering voor uw medewerkers, collega's,
naasten, ... alles kan!

Chocolade callets (Belgisch), fruitsap 25cl p.p.,
 

Hardgekookt eitje, romige yoghurt, versgesneden fruit, verse granola,
 op hout gerookte zalm
 

Broodzak gevuld met lekkere pistolets, bruin hoevebrood en een
ovenverse croissant, boter

Zoete waren zoals confituren en artisanale chocoladepasta
Belegdoosje met jonge kaas, smeuïge brie, Meesterlyck gekookte ham en
salami

Bananenpannenkoekjes

prijs op aanvraag

Eenvoudiger of uitgebreider? We werken het uit.

6.ONTBIJTLEVERING



Nieuwpoortsesteenweg

Alfons Pieterslaan

Nieuwpoortsesteenweg 8
8400 OOSTENDE

expo_kafie@icloud.com
(0032)477227541

 

Ondergrondse parking voor de deur
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7.CONTACT EN LOCATIE


