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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: € 30; 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: € 50; 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: € 55; 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: € 80; 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: € 60; 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: € 75; 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: € 60; Duur vergadering: maximum 8 uur 

 
 
 
 

SEMINARIE MONSEIGNEUR 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 
Toast met gerookte zalm met ajuin en perterselie 

Côte à l’os van Holsteiner met saus naar keuze en verse frietjes 
Dame Blanche 

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 MOEDER OVERSTE 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 tonnato 

Scampi diabolique met rijst 
Coupe aardbeien 

½ fles wijn en ½ liter water 
Koffie of thee 

In de namiddag break met koffie of thee 
 

Prijs per persoon: € 105; Duur vergadering: maximum 8 uur 
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SEMINARIE VADER ABT 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 

Steak van Holsteiner met saus naar keuze en verse frietjes 
Mousse van donkere chocolade 

½ fles wijn en ½ liter water 
Koffie of thee 

In de namiddag break met koffie of thee 
 

Prijs per persoon: € 100; Duur vergadering: maximum 8 uur 
 
 
 

SEMINARIE KLOOSTER 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 
Garnaalkroketten met gefruite peterselie en citroen 

Rosbief met witloof en kroketjes 
Irish of Dame blanche 

½ fles wijn en ½ liter water 
Koffie of thee 

In de namiddag break met koffie of thee 
 

Prijs per persoon: € 105; Duur vergadering: maximum 8 uur 
 
 
 

SEMINARIE SOEUR SOURIRE 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 

Dame blanche 
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 (Tripel) zonder pakket:  
€ 350 / dag 

€ 200 / ½ dag 
 

Huur kleine zaal (Omer of Orval) 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 

 
 


