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Formules
Aperitiefformule
• Onthaal met glaasje aperitief (gedurende 30 minuten)
• Receptie: een 3-tal verzorgde koude of warme hapjes
30 minuten

Prijs

Eén glaasje aperitief

€5 /pp

Aperitief gedurende 30 minuten

€9 /pp

Aperitief gedurende 30 minuten met 3 koude of warme hapjes

€15 / pp

Keuze aperitief: Martini, rosé/witte/rode wijn, Porto, Sherry, fruitsap, …

Formules
Broodjesmaaltijd in receptievorm
• Broodjesmaaltijd met ruime variatie aan belegde broodjes en sandwiches (kaas, ham,
gerookte zalm, préparé, brie, mozzarella) en verse groentesoep aan tafel of in buffetvorm
• Nagerechtje (gebak)
• Koffie en thee met versnapering
• Drankenbuffet met water, frisdranken(en wijn in optie)
.
Broodjesmaaltijd

Prijs

Frisdranken, water

€ 27/pp

Frisdranken, water + wijn

€ 32/pp

Broodjesmaaltijd aan tafel
• Broodjesmaaltijd met ruime variatie aan belegde broodjes en sandwiches (kaas, ham,
gerookte zalm, préparé, brie, mozzarella) en verse groentesoep aan tafel
• Nagerechtje of mini gebakjes bij de koffie
• Koffie en thee met versnapering
• Met frisdranken (en wijn in optie)
.
Broodjesmaaltijd

Prijs

Frisdranken, water

€ 30/pp

Frisdranken, water + wijn

€ 35/pp

Uitgebreide rouwmaaltijd
• Menu, zoals bijvoorbeeld:
o Verse seizoensoep naar keuze
o Filet mignon/ parelhoen/ varkenshaasje/ enz.. met verse seizoengroenten en aardappelbereiding
o Gebakje of mini dessertjes bij de koffie
• Koffie en thee met versnapering
Rouwmaaltijd

Richtprijs

Frisdranken en water

€ 35/pp

Frisdranken en water + wijn

€ 45/pp

Praktische informatie
Kinderen
Kinderen tot en met 11 jaar krijgen een korting van 30 procent.
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 rouwmaaltijd is slechts definitief mits een bevestiging via fax of e-mail.
Het benaderend aantal personen en het arrangement dient ons zo snel mogelijk te worden opgegeven. Het definitieve
aantal personen kennen we graag 1 dag voor de rouwmaaltijd.
Betaling
Wij hanteren een betalingstermijn van het saldo van 7 dagen na factuurdatum.
Slotwoord
We garanderen U steeds een perfecte afwerking van uw rouwmaaltijd, 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.

