with style and smile
Discrete vriendelijke bediening,
stijlvol gepresenteerde broodjes,
alle nodige materialen,…
Wij dragen zorg voor u en uw familie !

KOFFIETAFEL HARTELIJK
Zittend aan gedekte tafels, broodjes zelf te beleggen ; bediening gedurende twee uren.
Assortiment van mini-koffiekoekjes, 4 midi-broodjes en -sandwiches ; schotels préparé, ham, kruidenkaas,
Italiaanse hesp, kazen, kalkoenfilet, surimi-krabsla, kipcurry, .. .
Koffie en artisanale thee, vers appelsiensap & bronwaters naar believen.
Aan te vullen met verse soep, groentenquiche, krokant slaatje en/of dessertje.
Transport tot 10 km, BTW, personelen, materialen (behalve tafels en stoelen), dranken naar believen inbegrepen.
Basis 25personen
Tafels & Stoelen
Linnen serviet
Suppl verder dan 10km
Half uur verlenging
Verse groentensoep
Wijn
Extra broodje/sandwich
Groentenquiche (warm)
Krokant slaatje
Dessertje

Basis (25personen)
475,00€
250,00€
0,90€/ppers
50,00€
60,00€
75,00€

150,00€
60,00€

Extra Gast
15,80€/ppers
8,00€/ppers
0,90€/ppers
2,00€/ppers
2,75€/ppers
9,00€/fles
1,00€
5,00€/ppers
2,00€/ppers
3,00€/ppers

KOFFIETAFEL SEREEN
Zittend of staand, met bediening gedurende twee uren.
Mooi gepresenteerd assortiment van mini-koffiekoekjes, 2 open en 3 gesloten midi-broodjes en -sandwiches
traditioneel belegd (ham, kipcurry, Italiaanse hesp, surimi-krabsla, kaas, préparé, smos, kruidenkaas,..) met
garnituren.
Koffie, Espresso koffie en artisanale thee, vers appelsiensap & bronwaters naar believen.
Aan te vullen met verse soep, groentenquiche, en/of dessertje.
Transport tot 10 km, BTW, personelen, materialen (behalve tafels en stoelen), dranken naar believen inbegrepen.
Basis 25personen
Buffet- & statafel(s)
Tafels & Stoelen
Suppl verder dan 10km
Half uur verlenging
Verse groentensoep
Wijn
Extra belegd broodje
Groentenquiche (warm)
Dessertje

Basis (25personen)
525,00€
75,00€
250,00€
50,00€
90,00€
75,00€

150,00€

Extra Gast
17,50€/ppers
3,00€/ppers
8,00€/ppers
3,00€/ppers
2,75€/ppers
9,00€/fles
1,65€
5,00€/ppers
3,00€/ppers

KOFFIETAFEL ELEGANT
Zittend of staand, met bediening gedurende twee uren.
Mooi gepresenteerd assortiment van mini-koffiekoekjes, 2 open en 3 gesloten luxe-gegarneerde midi-broodjes
en -sandwiches : ook roerei, brie met noten, gerookte zalm, krabsla, Noordzeegarnalensla, cottage cheese,..).
Koffie, Espresso koffie en artisanale thee, vers appelsiensap & bronwaters.
Aan te vullen met bisque of oxtailsoep, groentenquiche en/of dessertje.
Transport tot 10 km, BTW, personelen, materialen (behalve tafels en stoelen), dranken naar believen inbegrepen.
Basis 25personen
Buffet- & statafel(s)
Tafels & Stoelen
Suppl verder dan 10km
Half uur verlenging
Bisque of oxtailsoep
Wijn
Extra belegd broodje
GroentenQuiche (warm)
Pralines & Chocolaterieën
Dessertje

Basis (25personen)
575,00€
75,00€
250,00€
50,00€
90,00€
125,00€

150,00€
35,00€

Extra Gast *
19,20€/ppers
3,00€/ppers
8,00€/ppers
3,00€/ppers
4,00€/ppers
12€/fles
1,90€
5,00€/ppers
1,20€/ppers
3,00€/ppers

*Vb : koffietafel voor 60 gasten : 575€ (basis 25pers) + 19,20€ x 35pers (60-25pers basis) = 1247,00€ totaal.
Prijzen 01/05/2017 geldig tot publicatie nieuwe prijslijst / enkel gepersonaliseerde offertes zijn bindend

Natuurlijk zijn wij tot uw dienst om u, snel, een duidelijke offerte op te
maken dat helemaal aangepast is aan uw specifieke wensen.
Ook komen wij graag langs voor een bespreking en advies.
Graag tot uw dienst,
Carine & Benoît

GuiCB (RedFlowers_GuiCB cvba)
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