Meeting services

alle prijzen, vermeld in deze folder, zijn inclusief BTW

Vergaderzaal Drie Eiken
Max 16 personen

Reservatie per dagdeel:
 06.00 tot 12.00 uur
 12.00 tot 18.00 uur
 18.00 tot 24.00 uur



Dag: 145 €
Dagdeel 90 €

Inbegrepen in de prijs
 Projectie via twee flatschreens
 Gebruik laptop
 Flipover
 Internet toegang

Receptie ruimte:
Receptieruimte (inkomhal): 400 € / dag (max 70 personen)

Inbegrepen in de prijs
 7 statafels
 Internet toegang
 Opkuis van zaal

Drankenforfaits
Bij recepties kan u kiezen uit de volgende drankenforfaits
Formule 1

Formule 2

1ste uur

€ 10,25

€ 12,25

2de uur

€ 08,00

€ 10,00

Extra uur

€ 04,50

€ 06,50



Formule 1: Rode en witte huiswijnen, bieren ( pils bier, kriek ) , frisdranken, fruitsap
en warme dranken



Formule 2: Cava, rode en witte huiswijnen, bieren,( pils bier, kriek, Leffe ) frisdranken,
fruitsap en warme dranken



De drankenforfaits worden berekend per persoon, per uur.



Bij de drankenforfaits is alles in zelf bediening ; wenst u persoonlijke bediening
dan kan u een kelner reserveren aan 32 € / uur.

Koffiebreaks
Welkomstkoffie

€ 6,45 / pers

In buffetvorm koffie, thee, sinaasappelsap en waters
en biscuit nobles

Welkomstontbijt

€ 6,75 / pers

Koffie, thee, sinaasappelsap, en waters
Mini croissant,mini-chocoladebroodje en mini-rozijnenkoek

Luxe coffee break
Koffie, thee, sinaasappelsap,, gekoelde frisdranken en waters
Fruitmand en assortiment mini-gebakjes, javanais, eclairs ….

De koffiebreaks zijn per dagdeel : een sessie loopt van:

06.00 u. tot 12.00 u.

12.00 u. tot 18.00 u.

18.00 u. tot 24.00 u.

€ 9,00 / pers

Receptieformules
Portie gemengd

€ 06,00 / pers

Kaas en salami

Portie bitterballen

€ 06,00 / pers

8 stuks

Comfort

€ 08,95 / pers

Assortiment van 5 hapjes per persoon, warm en koud gecombineerd.
Een greep uit het aanbod: Mini cocktail seizoensgebonden, bladerdeeghapje,
brochette van kerstomaat-mozzarella, mini loempia….

Fun

€ 10,90 / pers

Soepje, gevulde wrap met gerookte zalm ( 2 / pers), bitterballen (3 / pers),
campi fritti, mini cocktail seizoensgebonden, bladerdeeghapje,
brochette van kerstomaat-mozzarella, mini loempia

Tapas schotel 2 personen

€ 14,00 / pers

Gemarineerde olijven, scampi fritti of calamares, grissini met gerookte ham,
ansjovis, en bruchetta

Luxe

€ 16,60 / pers

Assortiment van 10 hapjes per persoon, warm en koud gecombineerd:
een selectie warme en koude hapjes van de chef , seizoensgebonden.

Zoete afsluiter
Een assortiment mini zoete gebakjes,, petit fours,….

€ 01,50 / pers

Broodjeslunch
Basic

€ 08,50 / pers

Assortiment van belegde mini sandwiches:
4 stuks per persoon

Drie Eiken broodjes lunch

€ 12,50 / pers

Assortiment van belegde ronde, malse broodjes, krentenbol en driehoekboterhammen.
5 stuks per persoon.

Aarzel niet om ons te contacteren voor
aanpassingen of een op maat gemaakt
voorstel!
info@drie-eiken.com – 03 821 12 11

Menu’s
Op basis van het seizoensaanbod presenteren onze chefs u een overheerlijk 3 of gangen diner of lunch.

Dagmenu




€ 21,00 / pers
Soep
Hoofdschotel
Dessert

Lunchmenu (enkel ’s middags gereserveerd)




Driegangen degustatiemenu




€ 32,00 / pers

Voorgerecht
Hoofdschotel
Dessert

Viergangen degustatiemenu





€ 27,00 / pers

Voorgerecht
Hoofdschotel
Koffie of thee

€ 42,00 / pers

Voorgerecht
Soep
Hoofdschotel
Dessert

ALL-IN FORMULE drank
Bij alle menu's kan u kiezen voor onze All-in formule:

Aperitief met een hapje

2 glazen witte of rode huiswijn, pils bier of frisdrank

Waters à volonté

Koffie of thee na de maaltijd

€ 14,00 / pers

