
 

 

 

Full Day seminariepakketten 
 

     Standaardvoorzieningen 

 

 Wij voorzien op de tafels pen, papier, onderleggers en muntjes. 

 U kunt vooraf de gewenste opstelling aanvragen. 

 Standaard audiovisueel materiaal bestaat uit: 

 Flipchart 

 Projectiescherm 

 Gratis Wifi 

 Gebruik beamer 

 

 Extra audiovisuele middelen kunnen ingehuurd worden. 
 

STANDAARDPAKKET MET BROODJESBUFFET 

 

 Onthaal We verwelkomen uw gasten met koffie, thee, fruitsap en mini-koffiekoekjes. 

 Pauze  Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en versnaperingen. 

 Lunch  Voor de lunch gebruiken uw gasten de bar, lounge of een privésalon. 

   (op basis van beschikbaarheid) 

 

Dagsoep 

§ 

 

4 belegde broodjes per persoon : 

 

2 belegde broodjes met kaas,  ham, préparé, krab of tonijn  

& groentjes 

2 ciabatta of focaccia (keuze uit lijst blz.28) 

 

§ 

Dessert van de dag 

 

Koffie, water en frisdranken inbegrepen (2 glazen per persoon). 

 

 Pauze  Namiddagpauze met koffie, thee, Coca Cola, Coca Cola Zero, verse fruitsla en 

   versnaperingen. 

Extra Na de vergadering is er de mogelijkheid om een drink of receptie aan te bieden.  Meer 

informatie kan u verder in deze brochure vinden. 

 

 
Prijs per persoon       € 42,00 
Exclusief water op de vergadertafels    € 7,50/fles 70 cl 
                                                                                                              € 4,00/individueel klein flesje 
Exclusief huur zaal       afhankelijk van zaalkeuze 
 



 
 
 
 
STANDAARDPAKKET MET DAGMENU 
 

 

 Onthaal We verwelkomen uw gasten met koffie, thee, fruitsap en mini-koffiekoekjes. 

 Pauze  Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en versnaperingen. 

 Lunch  Voor de lunch gebruiken uw gasten Brasserie Renardeau of een privé salon. 

   (op basis van beschikbaarheid) 

 

 

Dagsoep 

§ 

Dagsuggestie 

§ 

Dessert van de dag 

 

 

Water en frisdranken zijn inbegrepen (2 glazen per persoon). 

Geen koffie inbegrepen na de lunch. 

 

 

Pauze  Namiddagpauze met koffie, thee, Coca Cola, Coca Cola Zero, verse fruitsla en 

versnaperingen 

Extra Na de vergadering is er de mogelijkheid om een drink of receptie aan te bieden. 

 Meer informatie kan u verder in deze brochure vinden. 

 

 

 
Prijs per persoon       € 45,00 
Exclusief water op de vergadertafels    € 7,50/fles 70 cl 
                                                                                                              € 4,00/individueel klein flesje 
Exclusief huur zaal       afhankelijk van zaalkeuze 
 

  



 

 

PAKKET MET WANDELLUNCH 

 (minimum 25 personen) 

 

Onthaal We verwelkomen uw gasten met koffie, thee, fruitsap en mini-koffiekoekjes. 

Pauze  Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en versnaperingen. 

Lunch  Voor de lunch gebruiken uw gasten een privé salon, wij serveren: 

 

Wandellunch 
 

Koude gerechten 
Alle items zijn individueel geproportioneerd op bordjes. 

Bordje met gerookte zalm en klassieke garnituur. 
Bordje Serranoham ham met meloen. 

 
Rauwkost 

Salade, geraspte worteltjes en knolselder, schijfjes tomaat en komkommer. 
Gevulde eitjes, mayonaise en cocktailsaus. 

 
Krokant gebakken kalkoenborst 

Geparfumeerd met kruiden en gebakken in de oven. 
Wij serveren hierbij een groene salade met vinaigrette, Archiducsaus (champignonsaus) en frietjes. 

 
Italiaanse pasta 

Pasta scampi in curryroom en fijne groenten. 
 

Drankenbuffet 
Wij serveren aan dit buffet bruis en plat water, Coca Cola, Coca Cola Zero en fruitsap. 

Indien huiswijn gewenst kan dit aan € 31,00 per fles. 
 

Koffiebuffet 
Met mini-dessertjes (2 per persoon). 

 

Pauze  Namiddagpauze met koffie, thee, Coca Cola, Coca Cola Zero, verse fruitsap en 

  versnaperingen. 

Extra  Na de vergadering is er de mogelijkheid om een drink of receptie aan te bieden. 

  Meer informatie kan u verder in deze brochure vinden. 

 

 

 
Prijs per persoon       € 52,00 
Exclusief water op de vergadertafels                € 7,50/fles 70 cl 
                                                                                                               € 4,00/individueel flesje 
Exclusief huur zaal       afhankelijk van zaalkeuze 
 

  



 

PAKKET MET MAANDMENU 

 

 

 

 Onthaal We verwelkomen uw gasten met koffie, thee, fruitsap en mini-koffiekoekjes. 

 Pauze  Voormiddagpauze met koffie, thee, fruitsap en versnaperingen. 

  

Lunch  Voor de lunch gebruiken uw gasten Brasserie Renardeau of een privé salon. 

   (op basis van beschikbaarheid) 

   Hier serveren wij onze Menu van de Chef. U kan vooraf een keuze maken uit 

   meerdere keuzegerechten. 

 

   Water en frisdranken zijn inbegrepen (3 glazen per persoon). 

   Huiswijn is te verkrijgen volgens verbruik aan € 31,00 per fles. 

   Er is geen koffie na de lunch inbegrepen. 

 

 Pauze  Namiddagpauze met koffie, thee, Coca Cola, Coca Cola Zero, verse fruitsla en 

   versnaperingen. 

 Extra  Na de vergadering is er de mogelijkheid om een drink of receptie aan te bieden. 

   Meer informatie kan u verder in deze brochure vinden. 

 

 

 

 
Prijs per persoon       € 65,00 
Exclusief water op de vergadertafels    € 7,50/fles 70 cl 
                                                                                                             € 4,00/individueel klein flesje 
Exclusief huur zaal       afhankelijk van zaalkeuze 
 

 


