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Babyborrelformules 
 
 
 

 

Formule 1: receptie met hapjes 
 

Duur: 2 uur 
 

• Onthaal met glaasje Cava of sinaasappelsap (gedurende 30 minuten) 

• Receptie: een 7-tal verzorgde koude (3 stuks) en warme hapjes (3 stuks) en 1 zoete afsluiter pp. 

• Drankenbuffet met water, fruitsap, frisdranken en met ... 

 

 

Prijzen zijn inclusief btw Kinderen tot 2 jaar: gratis 

Kinderen van 2 tot en met 4 jaar: € 5 per leeftijdsjaar  

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar: 30% korting 

 
           Duur: 3 uur (extra uur) 

• Onthaal met glaasje Cava of sinaasappelsap (gedurende 30 minuten) 

• Receptie: een 7-tal verzorgde koude (3 stuks) en warme hapjes (3 stuks) en 1 zoete afsluiter per persoon, 

aangevuld met 2 belegde broodjes 

• Drankenbuffet met water, fruitsap, frisdranken en met ... 
 

Prijzen zijn inclusief btw Kinderen tot 2 jaar: gratis 

Kinderen van 2 tot en met 4 jaar: € 7.50 per leeftijdsjaar  

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar: 30% korting 

Eerste 30 minuten Volgende 30 minuten Laatste 60 minuten Prijs 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn €40.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (30 min. extra) Pils, witte & rode wijn €42.50/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (90 min. extra) €45.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Cava (90 min. extra) €48.00/pp 

Eerste 30 minuten Volgende 30 minuten Tweede uur Derde uur Prijs 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn €50.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (30 min. extra) Pils, witte & rode wijn €52.50/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (90 min. extra) Pils, witte & rode wijn €56.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (150 min. extra) €60.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Cava (150 min. extra) €65.00/pp 



 

 

 

 

Babyborrelformules 
 
 
 

 

Formule 2: receptie met luxe-broodjes 
 

Duur: 2 uur 

 
• Onthaal met glaasje Cava of sinaasappelsap (gedurende 30 minuten) 

• Receptie met belegde broodjes, met een uitgebreide keuze aan hartig en zoet beleg 

• Drankenbuffet met water, fruitsap, frisdranken en met .. 

. 

 
 

 

 

 
 

Duur: 3 uur (extra  uur) 

Prijzen zijn inclusief btw 

Kinderen tot 2 jaar: gratis 

Kinderen van 2 tot en met 4 jaar: € 5 per leeftijdsjaar 

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar: 30% korting 

 

• Onthaal met glaasje Cava of sinaasappelsap (gedurende 30 minuten) 

• Receptie met belegde broodjes, met een uitgebreide keuze aan hartig en zoet beleg hartig en zoet beleg,  

• Drankenbuffet met water, fruitsap, frisdranken en met ... 
 

 
Prijzen zijn inclusief btw 

Kinderen tot 2 jaar: gratis 

Kinderen van 2 tot en met 4 jaar: € 7.50 per leeftijdsjaar 

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar: 30% korting 

Eerste 30 minuten Volgende 30 minuten Laatste 60 minuten Prijs 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn €40.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (30 min. extra) Pils, witte & rode wijn €42.50/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (90 min. extra) €45.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Cava (90 min. extra) €48.00/pp 

Eerste 30 minuten Volgende 30 minuten Tweede uur Derde uur Prijs 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn €50.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (30 min. extra) Pils, witte & rode wijn €52.50/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (90 min. extra) Pils, witte & rode wijn €56.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (150 min. extra) €60.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Cava (150 min. extra) €65.00/pp 



 

 

 

Babyborrelformules 
 
 
 

 

Formule 3: Dessertenwandeling 
 

Duur: 2 uur 

 
• Onthaal met glaasje Cava of sinaasappelsap 

• Dessertenwandeling in buffet gepresenteerd met onder andere: 

o Mooi assortiment artisanale fruittaarten 

o Mousse van chocolade 

o Glaasjes met rijstpap en bruine suiker 

o Mini-gebakjes en mini-bavarois in assortiment 

o Schaaltjes crème brûlée 

o Pannenkoeken met trio van suiker 

o Yoghurt of panna cotta 

o Vers seizoenfruit 

• Drankenbuffet met ... 

 

 
 

 

 

Optioneel supplement ‘live pannenkoekenbak’: 180 € 
 

 

 

 

 

 
Prijzen zijn inclusief btw 

Kinderen tot 2 jaar: gratis 

Kinderen van 2 tot en met 4 jaar € 5 per leeftijdsjaar 

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar: 30% korting 

Eerste 30 minuten Volgende 30 minuten Laatste 60 minuten Prijs 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Water, koffie, thee, fruitsap, fristi, chocomelk en frisdranken (= basispakket) €37.50/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap + pils, witte en rode wijn  € 40.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (30 min. extra) Pils, witte & rode wijn €42.50/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (90 min. extra) €48,00/pp 



Duur: 3 uur (extra uur) 

 
• Onthaal met glaasje Cava of sinaasappelsap 

• Dessertenwandeling in buffet gepresenteerd met onder andere: 

o Mooi assortiment artisanale fruittaarten 

o Mousse van chocolade 

o Glaasjes met rijstpap en bruine suiker 

o Mini-gebakjes en mini-bavarois in assortiment 

o Schaaltjes crème brûlée 

o Pannenkoeken met trio van suiker 

o Yoghurt 

o Vers seizoenfruit 

• Drankenbuffet met ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Optioneel supplement ‘live pannenkoekenbak’: 180 € 

 

 

 

 

 

Prijzen zijn inclusief btw 

Kinderen tot 2 jaar: gratis 

Kinderen van 2 tot en met 4 jaar: € 7.50 per leeftijdsjaar 

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar: 30% korting 

Eerste 30 minuten Volgende 30 minuten Tweede uur Derde uur Prijs 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Water, koffie, thee, fruitsap, fristi, chocomelk en frisdranken (= basispakket) €50,00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap + Pils, witte & rode wijn €54.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (30 min. extra) + Pils, witte & rode wijn €57.50/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte & rode wijn + Cava (90 min. extra) + pils, witte en rode wijn  €60.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap Pils, witte en rode wijn + Cava (150 min. extra) €65.00/pp 

Glaasje Cava of sinaasappelsap + Cava (150 min. extra) €65.00/pp 



 

 

 

 

Supplementen 
 
 
 
 

 
Geopende holle aperitief-oesters op buffet 

 
Oesterstand met écailler (geopend ter plaatse door oester-man) 

Dipschotel met krokante groenten 

Tapas met mediterraanse delicatessen 

Soezentoren 

Geboortetaart in biscuit 

Geboorte ijstaart 

 
Ijskarretje met hoorntjes en 2 soorten ijs 

 
€ 3,50/stuk 

 
€ 4,20/ stuk 

 
€ 2,50/pp 

 
€ 5,00/pp 

 
€ 8,00/pp 

 
€ 10,50/pp 

 
€ 10,50/pp 

 
    

   € 180.00 



 

 

 

Praktische informatie 

 
Parkeergelegenheid 

Het gebruik van de ruime privé-parking van het Kasteel is steeds gratis. 

 
Keuzearrangementen 

Voor een vlotte bediening dient u eenzelfde formule te kiezen voor alle gasten. Eenmaal de formule is afgelopen, 

worden na uw goedkeuring bijkomende dranken en prestaties aangerekend. 

 
BTW 

Tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld zijn al onze prijzen inclusief BTW. 

 
Reservatie, wijzigingen & annulering 

De reservatie van een babyborrel is slechts definitief mits een bevestiging via fax of e-mail. Ter bevestiging van uw 

datum wordt een voorschot gevraagd van 350 €, te storten op onze rekening BE19 7360 0073 2012 (KREDBEBB) van 

het Kasteel van Zwijnaarde. Deze storting garandeert u de uitgekozen datum. 

 
Het benaderend aantal personen en het arrangement dient ons te worden opgegeven 3 weken voor de activiteit. Het 

definitieve aantal personen kennen we graag 5 dagen voor de babyborrel. 

 
Last-minute wijzigingen van het aantal personen kunnen ons worden doorgegeven tot uiterlijk 3 dagen voor de 

aanvang van uw evenement. 

 
Bij annulering van het evenement minder dan 14 dagen voor de activiteit, wordt een annuleringskost aangerekend in 

functie van de geleden schade. 

 
Betaling 

Wij hanteren een betalingstermijn van het saldo van 5 dagen na factuurdatum. 

 
Slotwoord 

We garanderen U steeds een perfecte afwerking van uw babyborrel, en we verwijzen u graag naar onze talrijke 

referenties en ons gastenboek op onze website, www.kasteelvanzwijnaarde.be. 

 
Het Kasteel van Zwijnaarde zal aan ieder evenement een zeer persoonlijke benadering geven, u met alle raad en daad 

bijstaan en u een duidelijke en volledig op maat uitgewerkte offerte overmaken. 

 

 

 

 

Tot binnenkort voor 

een geslaagde 

babyborrel! 

http://www.kasteelvanzwijnaarde.be/

