
ROUWMAALTIJDEN



Op de mooi ingedekte tafels vindt u: 
Een ruim assortiment aan lekkere broodwaren  (pistolets, bruin
hoevebrood, rustiek stokbrood, ...), een variëteit aan hartig en
zoet beleg zoals ham, kaas, brie, ... confituren, choco.

17,50 euro p.p.

Toevoegingen eten:

Verse soep in buffetvorm? +5 euro p.p.
Verse taarten op de tafel? +4 euro p.p. 

Verplicht drankenforfait: zie p.7 

1.BROODJESMAALTIJD CLASSIC

min. 15 personen - max. 40 personen

Afscheid nemen in een uniek kader.
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Mooi ingedekte tafel met een ruim assortiment aan broodwaren 
 (pistolets, bruin hoevebrood, rustiek stokbrood, ...), luxueus
hartig beleg zoals gerookte zalm, franse kaas, kip curry, préparé,
krabsla, eiersla, ...  en zoet waren.

25 euro p.p.

Toevoegingen eten:

Verse soep in buffetvorm? +5 euro p.p.
Verse taarten op de tafel? +4 euro p.p.

Verplicht drankenforfait: zie p.7 

2.BROODJESMAALTIJD DELUXE

min. 15 personen - max. 40 personen
Gedurende 2,5-3u
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34 euro p.p.

Verplichte toevoegingen drank: Zie p.7

3.KOUD BUFFET

min. 20 personen - max. 40 personen
Gedurende 2,5-3u

Er staat voor u en uw gasten een uitgebreid koud buffet
klaar, bestaande uit allemaal huisgemaakte fijne vlees- en
viswaren, verschillende salades, frisse pasta's, verse soep,
lekkere desserts, ...

Gerechten variëren naargelang seizoen en groepsgrootte.  
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4.STAANDE RECEPTIE - WALKING DINNER

min. 20 - max. 50 personen 
Gedurende 2,5-3u
Staantafels (+ enkele lage tafels)

Bestaande uit: eetformule + drankenforfait (p. 7)

RECEPTIEFORMULE
Wij serveren u en uw gasten verfijnde, lekkere en verse
hapjes. 

5 hapjes - 20 euro p.p.
6 hapjes - 22,50 euro p.p.
7 hapjes - 24,50 euro p.p.
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WALKING DINNER FORMULE 
Wij voorzien u en uw gasten van allerlei verfijnde en lekkere
kleine gerechtjes (samen een volwaardige maaltijd). 

walking dinner eetformule - 45 euro p.p.



6.DRANKENFORFAIT
 

basis
 

water (plat en bruis)
koffie/thee

 
aan 7,50 euro p.p.

 
non-alcoholisch forfait:

 
frisdrank (fanta, cola, cola zero & sprite)

fruitsap, appelsap
water (plat en bruis)

koffie/thee
 

aan 12,50 euro
 

alcoholisch forfait:
 

frisdrank (fanta, cola, cola zero & sprite)
water (plat en bruis)

koffie/thee
huiswijnen

pils
 

aan 17,50 euro
 

vrij bij te bestellen:
 

Aperitieven 4,50 euro 
Degustief 4,50 euro

 
 

Het gekozen forfait geldt voor de gehele groep. 7



Nieuwpoortsesteenweg

Alfons Pieterslaan

NIEUWPOORTSESTEENWEG 8 - 8400 OOSTENDE
ONDERGRONDSE PARKING VOOR DE DEUR
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