Vergaderzalen Corbie Mol

Zaal Smits
Zaal Smits is de kleinste vergaderzaal. Er staat een grote vergadertafel waar 16 personen kunnen
plaatsnemen.
Prijs
Capaciteit
5h
Dag

€ 70 + € 2 pp
€ 110 + € 2 pp

U – Vorm

16 pers

Zaal Dekoninck
Zaal Dekoninck is een grotere zaal waar zowel vergaderingen, recepties of diners kunnen georganiseerd
worden.
Prijs
Capaciteit
5h
€ 160 + € 2 pp
U – Vorm
50 pers
Dag € 280 + € 2 pp
School
60 pers
Theater
90 pers
Receptie
150 pers
Diner
80 pers.
Supplementen
Pen en blocnote
Beamer en scherm
Flipchart
Micro en versterker

+ € 1.5 pp
+ € 15
+€5
+ € 15

Prijzen zijn inclusief B.T.W.

In functie van uw afname van dranken en eten worden op bovenstaande prijzen korting gegeven.
Dranken, in buffetvorm
- Ontvangst met koffie, thee, water, fruitsap en koffiekoekjes ( 2 pp)
- Dranken in zaal (self service)
Cola 25 cl
Cola Light 25cl
Water 50cl b/p
Looza
Sprite / Fanta
Koffie thermos ( 16 tassen)
Thee

€ 1.90
€ 1.90
€ 2.20
€ 1.90
€ 1.90
€ 20
€ 1.90

€ 7.5 pp

-

Dranken, met bediening
- Dranken aan gangbare caféprijzen.
- Wijn, cava en champagne worden aangeboden per fles;
Huiswijn r/w
Cava
Champagne

€ 18/fles
€ 25/fles
€ 50/fles

Assortiment Koffiekoekjes

€ 4 pp

Assortiment fruit

€ 4 pp

Combi assortiment fruit/koffiekoekjes

€ 6 pp

Ontbijtbuffet
Uitgebreid buffet met diverse broodjes, koffiekoeken, ontbijtgranen, charcuterie, assortiment van
kazen, fruit, gerookte zalm, mozzarella en tomaten, groentjes, spek en eieren, verschillende warme
dranken, vers geperst fruitsap, choco, confituren, siroop, ….
€ 17.00 pp

Broodjesbuffet
- assortiment belegde broodjes
€ 10.00 pp
Tomaat/Mozzarella – Camembert met Honing – Serranoham - Smos ham/kaas – Zalm - Kipfilet
- assortiment belegde broodjes en een soep

€ 12.00 pp

- assortiment belegde broodjes en een saladebuffet

€ 14.00 pp

Vanaf 20 pers;
Vanaf 40 pers;

- € 0.50 pp
- € 1.00 pp

- Water, koffie en thee tijdens en na maaltijd

€ 3.50 pp

Hapjes
- Bordje met blokjes kaas, salami, olijven en chips

€ 3.00 pp

- Assortiment groentjes met dipsaus

€ 1.90 pp

- Assortiment van 6 hapjes ( 3 warm/ 3 koud)

€ 9.40 pp

- Assortiment van 4 hapjes ( 2 warm/ 2 koud)

€ 7.00 pp

Een overzicht van al de hapjes vindt u in onze volledige brochure.

Lunch/Diner
Vanaf 12 personen kan u ook lunchen of dineren. Hiervoor werken wij met enkele cateraars
samen, waardoor we voor ieders budget en smaak iets kunnen voorstellen. Wij maken graag een
menu in samenspraak met u.

Enkele vaste formules voor diner/lunch
- Koud/Warm buffet met keuze vis/vlees
- Koud voorgerecht met keuze uit vlees en vis
- Warm hoofdgerecht met keuze uit vlees en vis
- Dessertenbuffet
€ 29 pp
- Klassieke 3 gangen menu

€ 24 pp

- Fijne menu
3-gangen (soep-hoofdgerecht-dessert):
3-gangen (voorgerecht-hoofdgerecht-dessert):
4-gangen (voorgerecht-soep-hoofdgerecht-dessert):
5-gangen (voorger.-soep- tussengerecht -hoofdgerecht-dessert):
-Lunch – 1 hoofdgerecht

€ 34 pp
€ 42 pp
€ 52 pp
€ 64 pp
€ 14.50 pp

Alle prijzen inclusief btw.
Wij bezorgen u graag de brochures met meer details over de mogelijke menu’s.
Uiteraard werken wij graag een voorstel op maat uit. Aarzel dus niet om ons te contacteren indien u nog
vragen hebt, of meer info wenst.
Alvast bedankt voor uw interesse,
Vriendelijke groeten,
Het Corbie Team
mol@corbiehotel.com
014 31 98 71

