FEEST- & VERGADERGIDS
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Lunch
Lunch 2-gangen: Voorgerecht van het seizoen | Hoofdgerecht naar keuze: vis, vlees of
vegetarisch, met bijgerecht van het seizoen.
Inclusief water en huiswijn op tafel, koffie of thee
Lunch 3-gangen: Voorgerecht van het seizoen | Hoofdgerecht naar keuze: vis, vlees of
vegetarisch, met bijgerecht van het seizoen | Nagerecht naar keuze.
Inclusief water en huiswijn op tafel, koffie of thee

32€

39€

Diner
Diner 2-gangen: Voorgerecht van het seizoen | Hoofdgerecht naar keuze: vis, vlees of
vegetarisch, met bijgerecht van het seizoen.
Inclusief water en huiswijn op tafel, koffie of thee
Diner 3-gangen: Voorgerecht van het seizoen | Hoofdgerecht naar keuze: vis, vlees of
vegetarisch, met bijgerecht van het seizoen | Nagerecht van de chef.
Inclusief water en huiswijn op tafel, koffie of thee
BBQ Onderstaande gerechten worden bereid op onze “huis BBQ”
Diverse keuze uit vis/vlees, 3 stukken per persoon.
Zoals bijvoorbeeld vlees van het Kempens Wolvarken, Vis in papillot met verse kruiden,
Gerookte zalm, filet van biologische hoevekip, Ribstuk van kalf, etc.. Geroosterde groenten
Ratte aardappelen op de BBQ met look, olijfolie en rozemarijn Salade bar, Quinoa salade,
Bulgur salade, tomaat-mozzarella,..
Het buffet werkt volledig met zelfbediening
Inclusief huiswijnen en waters op tafel tijdens het diner, kopje koffie of thee
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45€

52€

49€

Recepties
Receptie “Landlopers”

32€

Duur van de receptie +- 2,5uur.

Verwelkoming met bubbels en verschillende dranken (Waters, sappen, softdrinks naar keuze),
Corsendonk Blond en Kriek van het vat.
5 kleine hapjes per persoon naar gelang het seizoen.
Receptie “De Kolonie”

39€

Duur van de receptie +- 2,5uur.

Verwelkoming met bubbels en verschillende dranken (Waters, sappen, softdrinks naar keuze).
Corsendonk Blond en kriek van het vat en huiswijnen.
5 maaltijd vervangende hapjes per persoon naar gelang het seizoen.

Buffetten
Vagebond Buffet
Verse dag soep, hoevebrood, charcuterie, kazen, verschillende seizoen salades
+ Waters, koffie of thee
Kolonie Buffet
Verse dag soep, hoevebrood, charcuterie, kazen, verschillende seizoen salades, een pasta naar
keuze, gestoomde groenten, aardappelen met satéstokjes van hoevekip en paprika.
Fruitschaal met verschillende stukken fruit
+ Appelsiensap, waters, koffie of thee
Bourgondiërs Buffet
Verse dag soep, hoevebrood, charcuterie, kazen, verschillende seizoen salades.
3 hoofdgerechten: Vlees, vis en vegetarisch aangevuld met groenten en verschillende soorten
aardappelen.
Fruitschaal met verschillende stukken fruit en vers bereide fruitsalade.
Inclusief huiswijnen, Corsendonk Blond en Kriek, waters, koffie of thee
Smulpapen Buffet (Dessert)
Ambachtelijke brownietaart gemaakt met Belgische chocolade
Rijstpap gemaakt van Italiaanse Arborio rijst, met Soja melk en een gekarameliseerd krokant
korstje
Dessert van de Chef
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22€

26€

40€

8€

Alle soorten feesten
Bent u opzoek naar een zaal voor uw feest? Dat is in onze zaal op de eerste verdieping van de Grote Hoeve. Deze
zaal heeft een oppervlakte van 165 m² waarin u tot 200 personen (staand) kunt ontvangen.
Voor de kinderen voorzien we een springkasteel voor 3 uur springplezier mits een kleine meerprijs.
Drankenforfait 1
Corsendonk Blond & kriek, bubbels, vruchtensap, soft drinks en waters in buffet
Andere dranken op aanvraag
Drankenforfait 2
Corsendonk Blond & kriek, bubbels, vruchtensap, huiswijnen, soft drinks, waters en koffie &
thee in buffet
Andere dranken op aanvraag
Diverse soorten hapjes: (per persoon/voorbeelden)
Koude hapjes:
Groentetuintje met dips en crackers, Humus met Knäckebröd
Selectie van lokale kazen en vleeswaren
Mini Tomaat-Crevette
Warme hapjes:
Ambachtelijke bitterballen met mosterd
Varkenskoteletje op een bedje van groenten
Calamari en scampi fritti
Dessert:
Yoghurt met aardbei
Trio van chocolademousse, tiramisu
Ambachtelijke taart
Alle andere hapjes zijn op aanvraag te verkrijgen naargelang het seizoen.
Kidsbuffet
Heerlijk kinderbuffet bestaande uit: Fishsticks met wortelpuree
Huisgemaakte gehaktballen met aardappelpuree en tomatensaus
Bitterballen en kipnuggets
Heerlijke waterijsjes of muffins, Homemade limonades & ice tea’s

9€
Prijs per uur
11€

Prijs per uur

1,50
2,50
4,00
2,00
3,50
5,00
2,00
2,50
4,00

19,90

Alle Concepten
Alle concepten zijn bij ons mogelijk. Alle recepten beschreven in deze gids zijn voorbeelden. Contacteer een van
onze eventplanners voor een persoonlijke offerte naar uw zin en believen. Voor meer informatie mail ons op
events@koloniehotels.com.
Wenst u een offerte? Vul het verplichte invulformulier in op www.koloniehotels.com.
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Vergadergids
De prijs vermeld is per zaal per dagdeel. Er zijn twee dagdelen mogelijk. Tot 17u & Vanaf 17u. Water voor de sprekers, pen en
papier is altijd inbegrepen in de prijs. Alsook een beamer, scherm, microfoon zijn inbegrepen.

Zaal Besme is gelegen op de eerste verdieping van de Grote Hoeve en heeft een oppervlakte
van 36 m. Bent u opzoek naar een geschikte zaal voor een vergader- lunch of diner in privé
setting, is zaal Besme perfect geschikt. U geniet dan tijdens uw vergadering van heerlijke
gerechten geserveerd vanuit de keuken van Brasserie De Kolonie.

30 pax
30 pax
40 pax
40 pax
40 pax
Zaal Van Den Bosch is onze grootste zaal. Deze zaal is eveneens gelegen op de eerste
verdieping van de Grote Hoeve en heeft een oppervlakte van 115 m². Deze zaal is uitermate
geschikt voor een vergadering in theaterstijl of in schoolopstelling. Deze zaal kan eveneens
gebruikt worden voor tentoonstellingen, persvoorstellingen, etc, al dan niet in combinatie met
Zaal Prins Frederik.

80 pax
110 pax
160 pax
90 pax
200 pax
Zaal Prins Frederik heeft een oppervlakte van 50 m² en is gelegen langs zaal Van Den Bosch.
Beide zalen zijn van elkaar afgescheiden met een glazen wand. Heeft u een vergadering in Zaal
Van Den Bosch is zaal Prins Frederik geschikt als ruimte voor uw koffiepauze of als break-out
zaal. Graag iets lekker zoet bij uw koffiepauze?
Ons keukenteam voorziet graag iets lekkers bij de koffie.

30 pax
50 pax
60 pax
40 pax
60 pax
Onze ontbijtzaal heeft een oppervlakte van 60 m² en is gelegen boven de brasserie. Er is een
koffie machine aanwezig en een warme en koude buffet kant. Alsook heeft deze zaal privaat
toiletten.

40 pax

50 pax

60 pax

50 pax

60 pax
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175€

575€

250€

350€

Koffiebreaks
Koffiebreak voor tijdens een vergadering. Inbegrepen: koffie, thee, waters en twee
verschillende zoetigheden.
Koffiebreak voor tijdens een vergadering. Inbegrepen: koffie, thee, waters, cola, cola zero,
fruitsap, verschillende zoetigheden en gebak.
Ontvangst voor een vergadering. Inbegrepen: Het begeleiden van de gasten naar de kapstokken
en plaatsen, koffie, thee, waters en twee verschillende zoetigheden.
• Koffiebreaks kunnen enkel in combinatie met zaalverhuur worden genomen.

6€
9€
7€

Alle Mogelijkheden
Alle concepten zijn bij ons mogelijk. Alle recepten beschreven in deze gids zijn voorbeelden. Contacteer een van
onze meetingplanners voor een persoonlijke offerte naar uw zin en believen. Voor meer informatie mail ons op
events@koloniehotels.com.
Wenst u een offerte? Vul het verplichte invulformulier in op www.koloniehotels.com.
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