
Prijslijst Eventcatering

Productnaam Eenheid
Broodproducten & koffiebreaks
B1 Mini-broodjesmand: standaard 4,70 €
B2 Mini-broodjesmand: luxe 6,00 €
B3 Broodjeslunch: standaard 3,70 € 2 ½ broodjes zonder groentjes
B4 Broodjeslunch: medium 4,30 € 2 ½ broodjes met groentjes
B5 Broodjeslunch: luxe 4,95 € 2 ½ broodjes 'speciale' broodjes
B6 Broodjeslunch met wraps 4,50 €

3,25 € koffie, water, thee + koekje

4,50 €
Glutenvrije broodjes: extra te betalen 1,50 € Min 2 dagen op voorhand bestellen
Aanvulling soep 2,00 €
Aanvulling fruitsla 2,50 €
Aanvulling dessert 1,80 €
Aanvulling fruitsap 1,50 €
Aanvulling fruitschotel (seizoensfruit) 2,90 €

2,90 €

Hapjes
1,25 €
1,75 €
2,25 €
3,25 €
3,75 €

dranken (lunch) 1u/all in 
Koffie + waters 3,25 €
aanvulling fris +1,5
aanvulling bier +2,25
aanvulling wijnen +3,5
aanvulling cava +4,5

dranken (recep�e) per uur/all in 
Waters + fruitsap 4,25 €
aanvulling fris & pils +2,25

+3,25
aanvulling wijnen +3,5
aanvulling cava +4,5

+2,5

Dranken à la carte

Personeel (per uur)
bediening aan bar/buffet inbegrepen 
Ober 29,00 €
Chef 35,00 €

32,00 €
32,00 €

prijzen excl. 
btw

3,5 mini-broodjes pp standaard beleg
3,5 mini-broodjes pp speciaal ('luxe') beleg

2 ½ wraps pp
K1 Koffiepauze (30 minuten) zonder bediening: 
vanaf 10 t.e.m. 49 personen: standaard

K2 Koffiepauze (30 minuten) zonder bediening: 
vanaf 10 t.e.m. 49 personen: luxe koffie, water, thee + gebakje, muffin of viennoiserie

Aanvulling groentenschotel (seizoensgroenten)

recep�ehapjes tafelhapje (nacho met dip, tapenade, olijven,...)

recep�ehapjes light (type soepshot, mini-wrap)

recep�ehapjes medium (type har�ge muffin, quichehapje, pastahapje)

recep�ehapjes premium (type ceviche, dadel in spekjasje)

recep�ehapjes luxe  (type carpaccio, iberico met fetacrumble, ..)

aanvulling speciale bieren (Duvel, Wild Jo, Chouffe)

aanvulling homemade lemonades

caféprijzen op basis van effec ef verbruik (+eventuele volumekor ng otk)

Bartender (cocktailcatering)
Barista (specialty coffee catering)

powered by

Onderstaande lijst is indicatief (vanaf 50personen) en kan steeds onderhevig 
zijn aan wijzingen (niet bindend). Voor andere vragen of formules kan steeds 
een voorstel op maat worden uitgewerkt. Hiervoor kan je een aanvraag sturen 
naar .


