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BIJLAGE 2 

CATERINGAANBOD PROVINCIEHUIS BOEVERBOS 

Alle prijzen incl. BTW 

DRANKEN Prijs zonder 

bediening 

Koffie/Water/Thee in vergaderzaal of op foyer 

Voor bijkomende koffiepauze of voor 

vergadering ≤ 1 uur 

1,25 €/pp 

Koffie/Water/Thee in vergaderzaal of op foyer 

Voor vergadering > 1 uur en per dagdeel 

2,00 €/pp 

 

PERSONEELSRESTAURANT in zelfbediening 

(enkel middag) 

Prijs zonder 

bediening 

Dagschotel in zelfbediening 

- Dagsoep 

- Dagschotel (mogelijkheid tot 

vegetarisch alternatief) 

- Salad bar 

8,80 €/pp 

Dessert (volgens dagaanbod) 1,00 €/pp 

Frisdranken (cola, limonade, fruitsap) (25cl) 0,60 €/stuk 

Flesje plat water / spuitwater (25cl) 0,40 €/stuk 

Bier (25cl) 1,00 €/stuk 

Flesje wijn (25cl) 2,00 €/stuk 

 

PERSONEELSRESTAURANT met bediening  

(enkel middag) 

Prijs met bediening 

Dagschotel  

- Dagsoep 

- Dagschotel (mogelijkheid tot 

vegetarisch alternatief) 

- Salad bar 

- Plat water en spuitwater op tafel 

11,60 €/pp 

Koude schotel  

- Assortiment van vis en vlees 

- Garnituur groentjes, ei 

- Broodje 

- Sauzen  

- Plat water en spuitwater op tafel 

16,50 €/pp 

Schotel met 100% hoevekazen 

- Bord met 6 soorten hoevekaas 

- Rijkelijke garnituur groenten en 

vruchten 

- Brood  

- Plat water en spuitwater op tafel 

11,60 €/pp 

Met bijpassende witte/rode wijn (oxfam) 

1 glas bij aanvang + 1 repasse 

3,00 €/pp 

Frisdranken (cola, limonade, fruitsap) (25cl) 

 

0,60 €/stuk 

Flesje plat water / spuitwater (25cl) 

 

0,40 €/stuk 

Bier (25cl) 

 

1,00 €/stuk 

Aanbod personeelsrestaurant met bediening voor groepen van 5 tot 40 personen.  

Eén menukeuze per groep, mogelijkheid tot vegetarisch alternatief. 
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RECEPTIES en BROODJES Prijs zonder 

bediening 

Prijs met bediening 

Kleine boterkoeken (assortiment – 3 pp) +  

koffie/thee/fruitsap  

5,00 €/pp  

Witte en rode wijn/fruitsap in vergaderzaal of 

op foyer 

Wijn: 10,00 €/fles* 

Fruitsap: 3,00 €/fles* 

3,00 €/pp 

1 glas bij aanvang + 1 
repasse 

Wijn/fruitsap + kaas en bistro in vergaderzaal 

of op foyer 
1,80 €/pp 

Wijn: 10,00 €/fles* 

Fruitsap: 3,00 €/fles* 

5,50 €/pp 

1 glas bij aanvang + 1 
repasse 

Receptie met hapjes 

- Witte en rode wijn  

- Fruitsap  

- Assortiment van 4 hapjes per persoon 

 8,00 €/pp 

1 glas bij aanvang + 1 
repasse 

Belegde broodjes (assortiment – 3 broodjes pp) 

Broodjes met koffie/water/thee 

5,00 €/pp 

6,25 €/pp 

 

 

Broodjes met wijn/fruitsap 

 

Wijn: 10,00 €/fles* 

Fruitsap: 3,00 €/fles* 

9,00 €/pp 

1 glas bij aanvang + 1 
repasse 

* prijs per geopende fles 

 


