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Food for Thought 
€ 53,00 per persoon per dag 

vanaf 10 deelnemers 
 

 Welkomstkoffie in de foyer met 
Versgemalen koffiesoorten, tea corner met 12 verschillende soorten thee, fruitsappen, plat & bruisend water,  
Actimel & ovenverse mini koffiekoeken (met o.a. framboos, vanille, kaneel, appel &  pecannoten,  ...) 
 

 Energy Break in de foyer met 
Versgemalen koffiesoorten, tea corner met 12 verschillende soorten thee, fruitsappen, plat & bruisend water, 
fruitwaters, vers fruit uit de hand te eten, granenrepen (met o.a. gedroogde rode vruchten - chocolade, krokante 
muesli - gedroogd fruit - honing) 
 

 Lunch in brasserie De Boulevard - buffet formule met fingerfood 
Koude gerechten zoals:    zalm - komkommer - couscous - yoghurtdressing  
      gevogelte spiesje - dipsaus 
      carpaccio van rund - rucola - Parmezaan 
      buffelmozzarella uit Limburg - Belgische tomaat - pesto 
Warme gerechten zoals:      groententaarten en quiches  

     mini-hamburger - kaas - spek 
     mini Croque "Boulevard" 
     bruschetta - crostini 's   
     worstenbroodjes 
          3 warme hapjes per persoon 

Hoevebrood  - boter 
Nagerechten:    mini desserts (chocolade 811 - Hasseltse tiramisu - rijstpap zoals vroeger) 
     taartjes en tartelettes 
     seizoens fruitsalade 
 
Drank tijdens de lunch:  frisdrank, bruisend en plat water, koffie en thee 
 
  Ook aan de vegetariërs of mensen met een glutenallergie wordt gedacht!  
 

 Koffie - thee break in de foyer met 
Versgemalen koffiesoorten, tea corner met 12 verschillende soorten thee, fruitsappen, plat & bruisend water, 
fruitwaters, vers fruit uit de hand te eten, plaatselijke taartjes en gebak 

 
Doorlopend zal er in de foyer ook een mengeling van noten, gedroogd fruit en snoepjes voorhanden zijn  
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Green & Tasty 
€ 59,00 per persoon 

vanaf 15 deelnemers 
 
 

 Welkomstkoffie in de foyer met 
Versgemalen koffiesoorten, tea corner met 12 verschillende soorten thee, fruitsappen, plat & bruisend water,  
Actimel & ovenverse mini koffiekoeken (met o.a. framboos, vanille, kaneel, appel &  pecannoten,  ...) 
 

 Energy Break in de foyer met 
Versgemalen koffiesoorten, tea corner met 12 verschillende soorten thee, fruitsappen, plat & bruisend water, 
fruitwaters, vers fruit uit de hand te eten, granenrepen (met o.a. gedroogde rode vruchten - chocolade, krokante 
muesli - gedroogd fruit - honing) 

 
 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 met 
Versgemalen koffiesoorten, tea corner met 12 verschillende soorten thee, fruitsappen, plat & bruisend water, 
fruitwaters, vers fruit uit de hand te eten, plaatselijke taartjes en gebak 

 
 
Doorlopend zal er in de foyer ook een mengeling van noten, gedroogd fruit en snoepjes voorhanden zijn  
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Klassiek meeting pakket 
€ 50,00 per persoon 

vanaf 10 deelnemers 
 
 

 Welkomstkoffie in de foyer met 
Versgemalen koffiesoorten, tea corner met 12 verschillende soorten thee, fruitsappen, plat & bruisend water,  
Actimel & ovenverse mini koffiekoeken (met o.a. framboos, vanille, kaneel, appel &  pecannoten,  ...) 
 

 Energy Break in de foyer met 
Versgemalen koffiesoorten, tea corner met 12 verschillende soorten thee, fruitsappen, plat & bruisend water, 
fruitwaters, vers fruit uit de hand te eten, granenrepen (met o.a. gedroogde rode vruchten - chocolade, krokante 
muesli - gedroogd fruit - honing) 

 
 Lunch in brasserie De Boulevard  

 
- Assortiment van verse broden en broodjes (om zelf te beleggen) 

Stokbrood, zuurdesem, grof meergranen, pistolets 
- Assortiment beleg met garnituren 

Zalmsalade, krabsalade, jonge kaas, schouderham, platte kaas met bieslook, préparé, gerookte ham 
- Assortiment salades: 

Mesclun salade, tomatensalade met balsamico & olijfolie, jonge aardappelsla met Kempische mosterd, 
pasta salade 

- Dessertbuffet 
 
Drank tijdens de lunch:  frisdrank, plat & bruisend water, koffie en thee 
 

 Koffie - thee break in de foyer met 
Versgemalen koffiesoorten, tea corner met 12 verschillende soorten thee, fruitsappen, plat & bruisend water, 
fruitwaters, vers fruit uit de hand te eten, plaatselijke taartjes en gebak 

 
 
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, poffertjes, 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 € 16,00 per persoon 
Continentaal ontbijt € 10,00 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 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    € 500   € 900 
 
Dahpnis   110 m²    € 250   € 450 
Chloë   110 m²    € 250   € 450 

 
Verdi   122 m²    € 275   € 475 

  
Othello   46   m²    € 125   € 225 
Falstaff   52   m²    € 140   € 240 
Aïda   24   m²    €   90     € 160 

 
Othello + Falstaff  98   m²    € 235   € 435 

 
Aïda + Falstaff  76   m²    € 200   € 335 
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BREAKS … 
 
 
           Prijs per persoon 

 
Welkomstkoffie           € 5,00  
Versgemalen koffiesoorten, tea corner met 12 verschillende soorten thee, fruitsappen, plat & bruisend water,  
Actimel & ovenverse mini koffiekoeken (met o.a. framboos, vanille, kaneel, appel &  pecannoten,  ...) 
 
Energy break             € 5,00 
Versgemalen koffiesoorten, tea corner met 12 verschillende soorten thee, fruitsappen, plat & bruisend water, 
fruitwaters, vers fruit uit de hand te eten, granenrepen  
(met o.a. gedroogde rode vruchten - chocolade, krokante muesli - gedroogd fruit - honing) 
(met frisdrank = 7,00 € per persoon) 

 
Lekker Limburgs           € 6,50 
Limburgse vlaai, speculaas, mini suiker-wafels, pralines, 
koffie, thee, fruitsap, chocolademelk 
 
Health Break            € 8,00 
Rauwkost met “light” dipsausjes, vers fruit 
verschillende soorten vruchtensappen, fruitwaters & home made lemonade met gember & citroen 
 
Aardbei Break (seizoensgebonden)         € 9,00 
Aardbeientarteletjes, aardbeien met witte en bruine chocoladedip, 
aardbeien natuur, met slagroom of suiker, 
aardbeiencocktail (seizoen),  
versgemalen koffies, tea corner met verschillende soorten thee, fruitwater met aardbeien 
 
Zoete Break           € 8,50 
Miniroomsoesjes, javanais, misérable, tiramisu, terinnes, chocolademousse, crème brûlée,  
versgemalen koffies, tea corner met verschillende soorten thee, fruitsappen & chocolademelk 
 
 

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

 
 

Uitbreiding koffiepauze met broodjes (3 per persoon) mogelijk aan € 8,00 per persoon. 


