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GREEN & TASTY 
€ 65 per persoon 

vanaf 15 deelnemers 
 
 
 

 Welkomstkoffie in de foyer 
Start je meeting met een gezond onthaal: versgemalen koffiebereidingen, tea corner met  
verschillende soorten thee, sinaasappelsap & smoothie volgens seizoen. 
Yoghurt met granola, crackers van hazelnoot, rode peper of rozemarijn,... 
Voor wie het wat zoeter wil: ovenverse mini koekjes. 

 

 Energy Break in de foyer - om de voormiddag een boost te geven! 
Versgemalen koffiebereidingen, tea corner met verschillende soorten thee, sinaasappelsap,  
smoothie volgens seizoen, fruitwater, vers fruit uit de hand te eten, granenrepen, … 
Voor de “sugarholic” voorzien we ook wat koekjes. 

 
 Lunch in brasserie De Boulevard  

3-gangen zakenlunch 
of  
Uitgebreid koud en warmbuffet met als afsluiter een dessertbuffet 
(vraag tevens naar onze vegetarische suggesties) 
 
Drank tijdens de lunch:  frisdrank, waters bruisend en plat, koffie en thee 
 

 Koffie - thee break in de foyer 
Versgemalen koffiebereidingen, tea corner met verschillende soorten thee, sinaasappelsap,  
smoothie volgens seizoen, fruitwater met een variatie van gebakjes. 

 
 
Doorlopend zal er in de foyer ook een mengeling van noten, gedroogd fruit en  
snoepjes voorhanden zijn  
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POKE BOWL PAKKET 
€ 62 per persoon 

vanaf 10 deelnemers 
 
 
 

 Welkomstkoffie in de foyer 
Start je meeting met een gezond onthaal: versgemalen koffiebereidingen, tea corner met  
verschillende soorten thee, sinaasappelsap & smoothie volgens seizoen. 
Yoghurt met granola, crackers van hazelnoot, rode peper of rozemarijn,... 
Voor wie het wat zoeter wil: ovenverse mini koekjes. 

 

 Energy Break in de foyer - om de voormiddag een boost te geven! 
Versgemalen koffiebereidingen, tea corner met verschillende soorten thee, sinaasappelsap,  
smoothie volgens seizoen, fruitwater, vers fruit uit de hand te eten, granenrepen, … 
Voor de “sugarholic” voorzien we ook wat koekjes. 

 
Lunch in brasserie De Boulevard met gezonde Pokebowls + dessertbuffetje 
Stel zelf je lunch samen aan de hand van gezonde ingrediënten om zo een heerlijke  
gepersonaliseerde pokebowl voor je op tafel te toveren. 
We voorzien een assortiment met healthy ingrediënten met o.a. 
Basis: sushi rijst of quinoa 

+ sappige gegrilde kip, Noorse zalm , steak of tofu Ⓥ 

+ groenten en garnituren (avocado, maïs, jalapeños, fetakaas, zoete aardappel, lente-uitjes,  
   nacho's, furikake, gebakken uien, walnoten, kerstomaatjes, rode ui, wortel, zeewiersalade,  
   edamame, hummus, komkommer, rode biet, zwart en wit sesamzaad, limoen 
+ sauzen (chilisaus, guacamole, sesam, soja, sriracha mayo, wasabi mayo, teriyaki, lemon mayo) 
 
Drank tijdens de lunch:  frisdrank, waters bruisend en plat, koffie en thee 
 

 Koffie - thee break in de foyer 
Versgemalen koffiebereidingen, tea corner met verschillende soorten thee, sinaasappelsap,  
smoothie volgens seizoen, fruitwater met een variatie van gebakjes. 

 
 
Doorlopend zal er in de foyer ook een mengeling van noten, gedroogd fruit en  
snoepjes voorhanden zijn  
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KLASSIEK MEETING PAKKET 
€ 58 per persoon 

vanaf 10 deelnemers 
 
 

 Welkomstkoffie in de foyer 
Start je meeting met een gezond onthaal: versgemalen koffiebereidingen, tea corner met  
verschillende soorten thee, sinaasappelsap & smoothie volgens seizoen. 
Yoghurt met granola, crackers van hazelnoot, rode peper of rozemarijn,... 
Voor wie het wat zoeter wil: ovenverse mini koekjes. 

 

 Energy Break in de foyer - om de voormiddag een boost te geven! 
Versgemalen koffiebereidingen, tea corner met verschillende soorten thee, sinaasappelsap,  
smoothie volgens seizoen, fruitwater, vers fruit uit de hand te eten, granenrepen, … 
Voor de “sugarholic” voorzien we ook wat koekjes. 

 
 Lunch in brasserie De Boulevard  

2-gangen zakenlunch 
(vraag tevens naar onze vegetarische suggesties) 
 
Drank tijdens de lunch:  frisdrank, waters bruisend en plat, koffie en thee 
 

 Koffie - thee break in de foyer 
Versgemalen koffiebereidingen, tea corner met verschillende soorten thee, sinaasappelsap,  
smoothie volgens seizoen, fruitwater met een variatie van gebakjes. 

 
 
Doorlopend zal er in de foyer ook een mengeling van noten, gedroogd fruit en  
snoepjes voorhanden zijn  
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ONTBIJTVERGADERING 
vanaf 15 personen 

 
 
Ontbijtvergadering in één van onze zalen 
Grootte van de zaal is afhankelijk van het aantal personen. 
 
 
Het ontbijt kan buiten de vergaderzaal of in de zaal geplaatst worden  
& dus ook tijdens de meeting genomen worden. 
 
 
Amerikaans ontbijtbuffet  koffie, thee, vruchtensappen, verschillende soorten brood en  
    broodjes, croissants, koffiekoeken, verschillende soorten  

beleg, spek en eieren, bonen in tomatensaus, worstjes, graanproducten, 
fruitsalade, vers fruit, … 

 
Continentaal ontbijtbuffet koffie, thee, fruitsap, verschillende soorten brood en  
    broodjes, croissants, koffiekoeken, verschillende soorten  
    beleg, graanproducten, fruitsalade, vers fruit, … 
 
 
 
 
 

 
Prijs 
 
Zaalhuur  afhankelijk van de grootte van de zaal (zie pagina 6 met zaalhuurprijs) 
 
Amerikaans ontbijt € 20,00 per persoon 
Continentaal ontbijt € 12,00 per persoon 
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STANDAARDUITRUSTING 
 

Onze zalen zijn voorzien van volgende standaarduitrusting: 
 1 flipchart + stiften      
 scherm + beamer 
 papier en schrijfgerief 
 wireless internet 
 plat & bruisend water 

 
 

HUURPRIJZEN EXTRA MATERIAAL 
 

 Beamer     € 150,00 
 Scherm (2x3m)    € 100,00 
 Scherm (1,50x2m)    €   25,00 
 Microfoon op statief          €   95,00 
 Draadloze handmicrofoon     €   95,00 
 Fotokopieën     €     0,25 per stuk 

 

Prijzen van materiaal waarover het hotel niet beschikt, geven we graag op aanvraag! 

 
 

ZAALHUUR 

 

Zaal   Oppervlakte   ½ dag   dag 
 

Ravel   220 m²    € 525   € 945 
 

Dahpnis  110 m²    € 265   € 470 
Chloë   110 m²    € 265   € 470 

 

Verdi   122 m²    € 290   € 500 
  

Othello   46   m²    € 130   € 240 
Falstaff   52   m²    € 150   € 250 
Aïda   24   m²    €   95     € 170 

 

Othello + Falstaff 98   m²    € 250   € 460 
 

Aïda + Falstaff  76   m²    € 210   € 350 
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BREAKS 

 
 
           Prijs per persoon 

 
Welkomstkoffie           € 8,50  
Versgemalen koffiebereidingen, tea corner met verschillende soorten thee, sinaasappelsap &  
smoothie volgens seizoen. Yoghurt met granola, crackers van hazelnoot, rode peper of rozemarijn,... 
Voor wie het wat zoeter wil: ovenverse mini koekjes. 

 
Energy break            € 8,50 
Versgemalen koffiesoorten, tea corner met verschillende soorten thee, fruitsappen, plat & bruisend water, 
smoothie volgens seizoen, fruitwater, vers fruit uit de hand te eten, granenrepen  
Voor de “sugarholic” voorzien we ook wat koekjes. 
(met frisdrank = 10 € per persoon) 

 
Lekker Limburgs           € 10,00 
Versgemalen koffiesoorten, tea corner met verschillende soorten thee, fruitsappen, plat & bruisend water, 
smoothie volgens seizoen, fruitwaters  
met Limburgse vlaai, speculaas, pralines en vers fruit uit de streek 

 
Health Break            € 10,00 
Verschillende soorten vruchtensappen, smoothie volgens seizoen, fruitwaters  
& home made lemonade met gember en citroen  
met rauwkost met “light” dipsausjes, vers fruit 

 
Zoete Break           € 12,00 
Miniroomsoesjes, javanais, misérable, tiramisu, chocolademousse, crème brûlée,  
versgemalen koffies, tea corner met verschillende soorten thee, smoothie volgens seizoen,  
fruitsappen & chocolademelk 
 
 
 

Mits een supplement, 
kan u deze koffiepauzes ook toevoegen aan uw vergaderpakket. 

 
 

Uitbreiding koffiepauze met broodjes: mini sandwino belegd met o.a. brie - noten - honing / gerookte zalm - 
rode ui - rucola / kipcurry - ananas / beenham - augurk / krabsalade - ei - bieslook 
� mini sandwino aan € 1,80 per stuk 
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Zalenplan 

 

 
ROOM NAME 

 
Dimensions 

 
Surface 

 

 
Height 

 
Door H/W 

 
Location 
(Floor) 

Ravel 17.00 x 13.00 221m² 3.00m 2.10 x 1.80 G 

     Chloë   8.50 x 13.00 110.50m² 3.00m 2.10 x 1.80 G 

     Daphnis   8.50 x 13.00 110.50m² 3.00m 2.10 x 1.80 G 

Verdi 17.80 x  7.00 124.60m² 3.10m 2.10 x 1.76 G 

     Falstaff   7.50 x  7.00   52.50m² 3.10m 2.10 x 1.76 G 

     Othello   6.60 x  7.00   46.20m² 3.10m 2.10 x 1.78 G 

     Aïda   3.70 x  7.00   25.90m² 3.10m 2.10 x 1.78 G 

Foyer - - 3.10m - G 
 
 

 

ROOM 
NAME 

 
Reception 

 
Theater 

 
School 

 
U-shape 

 
Banquet 

Ravel 275 240 120 60 190 

     Chloë 130 90 60 30 90 

     Daphnis 130 90 60 30 90 

Verdi 160 100 70 40 90 

     Falstaff - 45 35 20 32 

     Othello - 35 25 15 32 

     Aïda - 15 - 10 16 

Foyer 150 - - - - 

 


