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Seminariepakket 1 (hele dag)
Ontvangst met koffie/fruitsap en mini-koffiekoekjes
Onbeperkt koffie, thee en water,
Lunch met belegde broodjes, soep met brood, frisdranken
1 Flipchart, zaalhuur en parking
Prijs p.p.: 49€ excl. BTW.

Seminariepakket 2 (hele dag)
Ontvangst met koffie/fruitsap en mini-koffiekoekjes
Onbeperkt koffie, thee en water
Soep en hoofdgerecht, frisdranken
1 Flipchart, zaalhuur en parking
Prijs p.p.: 56€ excl. BTW.

Seminariepakket 3 (hele dag)
Ontvangst met koffie/fruitsap en mini-koffiekoekjes
Onbeperkt koffie, thee en water
Twee-gangenlunch (voor- en hoofdgerecht)
Frisdranken
1 Flipchart, zaalhuur en parking
Prijs p.p.: 60€ excl. BTW.

Halve dagvergadering met lunch of diner: -5€ p.p. excl.BTW.
Lunch bij pakket 2 & 3 wordt geserveerd in de brasserie.
Parking enkel inbegrepen bij hele dagvergaderingen.
Wij maken ook graag een offerte voor u op maat!

Supplementen
Diverse mini-dessertjes:

4.50€ p.p.excl.BTW.

Verse fruitsalade:

4.50€ p.p.excl.BTW.

Cake:

2.50€ p.p.excl.BTW.

Beamer/Scherm:

25€

Extra flipchart:

9.50€ excl.BTW.

excl.BTW.
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Wijzigen & Annuleren
Voor wijzigen en annuleren hanteren wij de volgende regels:
Tussen 2 en 4 dagen voor de dag van uitvoer, wordt 25% van het offertebedrag in rekening gebracht.
Tussen 1 en 2 dagen voor de dag van uitvoer wordt 50% van het offertebedrag in rekening gebracht.
Binnen 1 dag voor de dag van uitvoer, worden alle kosten in rekening gebracht.
De mogelijkheid bestaat dat u uw banketopdracht of groepsreservering (zelfs gedeeltelijk) annuleert,

Receptieformules:
Formule 2 uur: 16€ p.p.
Formule 3 uur: 22€ p.p.
Geserveerde dranken: Maes-pils, huiswijnen, frisdranken, waters
Supplement :

Cava: 6 € p.p ., Champagne « Gosset » : 13 € p.p.
Cava per fles : 25€, Champagne « Gosset » per fles : 55€

Hapjes aan € 2.50 per stuk:
Bitter- en kaasballetjes met zachte mosterd
Diverse rauwe dipgroentjes met cocktailsaus
Vegetarische groentequiche met groene kruidenmayo
Glaasje bulgur, fijne groentjes, aïoli
Tasje soep van de dag
Toast met kruidenkaas en radijs

Hapjes aan € 3.00 per stuk:
Mini hamburger met ketchup
Kippenspiesje “Teriyaki”
Lepelhapje rundstartaar
Lepelhapje zalmtartaar, bieslook
Glaasje scampi met look en peterselie

Hapjes aan € 4.00 per stuk:
Garnaalkroket met dille mayonnaise
Tempura van scampi, chilisaus
Italiaanse ham met meloen, porto
Bordje gerookte zalm met peterselie, ajuin en toast
Mini rundcarpaccio met olijfolie, parmezaan, rucola

Walking Dinner:
5 Gangenmenu geserveerd aan cocktailtafels:
Voorgerecht
Soepje
Sorbet
Hoofdgerecht
Dessert

Wij willen u steeds blijven verrassen met onze verse seizoensgebonden
producten en daarom sturen met plezier onze gerechten per mail.
Prijs per persoon: 40 €

Drankenformule 1: 20 €:
Cava, fruitsap, softdrinks, huiswijnen, pils, koffie/thee
Drankenformule 2: 26 €:
Cava, fruitsap, softdrinks, suggestiewijnen, pils, koffie/thee

Barbecue @ Canal
(Beschikbaar vanaf 30 personen)

Chipolata
Lomo (Spaans varkensvlees), Kippenfilet, Scampispiesje
****
Gemengde sla
Gemarineerde tomaten, komkommer en witte kool, wortel en knolselder
Kruidige koude krieltjes in mayonaise
Aardappelkroketjes
Pastasalade met paprika, tomaat, komkommer, pijpajuin, bieslook
Brood
Sausjes: mayonnaise, ketchup, curry, looksaus
****
Chocolademousse
Twee soorten bavarois
Profiteroles met chocoladesaus
Assortiment mini donuts
Prijs per persoon: 38 €

Drankenformule 1: 20 €:
Cava, fruitsap, softdrinks, huiswijnen, pils, koffie/thee
Drankenformule 2: 26 €:
Cava, fruitsap, softdrinks, suggestiewijnen, pils, koffie/thee

Buffet
(beschikbaar vanaf 30 personen)
Voorgerechten
Gerookte zalm met peterselie en ajuin

Koude pasta met groentjes en kippenblokjes
Steak tartaar van Belgisch rund
Italiaanse ham
Tomaat Mozzarella en basilicum
Diverse salades
Hoofdgerechten

Vegetarisch gerecht op Oosterse wijze
Varkensgebraad met champignonsaus en
kroketjes
Zalm met bieslooksaus en puree
diverse warme groenten
Desserten

Chocolademousse
Twee soorten bavarois
Profiteroles met chocoladesaus
Assortiment mini donuts
Prijs per persoon: 40 €

Drankenformule 1: 20 €:
Cava, fruitsap, softdrinks, huiswijnen, pils, koffie/thee
Drankenformule 2: 26 €:
Cava, fruitsap, softdrinks, suggestiewijnen, pils, koffie/thee

Dessertenbuffet:
Twee soorten bavarois
Chocolademousse
Rijstpap met suiker
Verse fruitsalade
Fruittaart
Mini donuts
Profiteroles met chocoladesaus

Prijs per persoon 10 € p.p.

Drankenformule gedurende 2 uur:
koffie, thee, frisdranken, water

Prijs per persoon: 10 € p.p.

Drankenformule gedurende 2 uur:
Wijn, pils, koffie, thee, frisdranken, water

Prijs per persoon: 16 € p.p.

Huwelijksfeest Luxe
Aperitief met twee hapjes
Cava of sinaasappelsap
Drie gangenmenu
Witte en rode wijnen, water op tafel, frisdranken,
pils, koffie
Late night snack
Dranken dansfeest

Prijs per persoon: 89.50€

Huwelijksfeest Royale
Aperitief met twee hapjes
Cava of sinaasappelsap
Uitgebreid buffet met koude en warme gerechten
Witte en rode wijnen, water op tafel, frisdranken,
pils, koffie
Late night snack
Dranken dansfeest

Prijs per persoon: 92.50€
Arrangementen lopen van 18:00 tot 01:00
Vanaf 01:00 rekenen wij 35€ per kelner per uur
Extra drankenforfait : 5€ per uur per persoon
Wij luisteren ook graag naar uw wensen, feest op uw maat!

Verjaardag vieren in Canal:
Verwelkoming met een leuk aperitief
Drankenforfait 3 uur: 22€
Drankenforfait 4 uur: 28€
Drankenforfait 5 uur: 32€
Drankenforfait 6 uur: 36€
Drankenforfait 7 uur: 40€
Witte en rode wijn, pils, frisdranken, water, koffie/thee

Late night snack: 3.50€ p.p.:
Belegde broodjes
of
frietje met mayonnaise
of
Assortiment tapa’s/fingerfood
Dienst en zaalhuur inbegrepen.
Na afloop van de drankenformule rekenen wij een
drankenforfait per uur van 5€ en 35€ per kelner per uur
Neem ook eens een kijkje in onze hapjeslijst! DJ bespreekbaar

Koffietafels:
Formule 1:
1 Sandwich, 1 Pistolet, grote koffiekoek
Koffie/Thee, sinaasappelsap
Beleg: Kaas, Ham, Kip-Curry, Américain

17€

Formule 2:
1 Sandwich, 1 Pistolet, grote koffiekoek
Koffie/Thee, Sinaasappelsap
Beleg: Kaas, Ham, Kip-Curry, Américain
Spie Fruittaart

21€

Formule 3:
Soep
Hoofdgerecht
koffie/thee
Supplementen:
Glas Cava: 6€ / Glas Champagne: 9.50€
Extra pistolet/sandwich: 1€
Fruittaart per spie: 4€
Pralines: 5€
Wij maken ook graag een voorstel op maat!

24€

