INFORMATIE BROCHURE 2020

Brasserie Paal26 staat bekend als een trendy en gezellige brasserie. Door de gemakkelijke
bereikbaarheid is het zonder meer een ideale locatie voor iedereen die wil genieten van een
onvergetelijk culinair moment in de privésfeer als voor zakenlui.
Hier kan u terecht voor een alledaagse snack of een gastronomisch menu.
De directe ligging aan het E313-E314 knooppunt van Lummen, de grote parkeerplaats voor
de deur, gratis draadloos internet en een prachtig zomerterras met speelweide zorgen
ervoor dat dit de plaats bij uitstek is om een welverdiende break te nemen.
Het indrukwekkend interieur maakt alles optimaal en aangenaam. Deze grootse brasserie
met een imponerend en hoog gewelfd plafond met majestueuze luchter en een al even
imposante toog biedt makkelijk plaats aan 200 gasten. Als de temperatuur het toelaat geven
ons modern terras eveneens goed voor 150 gasten, en de speelweide een extra dimensie
aan deze uitzonderlijk fijne culinaire plaats.
Hier kunt u terecht om uitzonderlijk te genieten van de excellente gerechten van de
uitgebreide kaart. Het professionele keukenteam creëert gastronomie met dagverse
producten uit de Frans – Belgische keuken. Ook de vele streekproducten, met aandacht voor
de seizoenen, komen ruim aan bod. Bij ons worden goed gevulde borden geserveerd door
een uiterst hartelijk en professioneel team.
Naast de brasserie beschikken we over verschillende zalen die geschikt zijn voor de meest
uiteenlopende feestelijke gebeurtenissen zoals recepties, familiefeestjes, babyborrels,
brunchen, communies, bedrijfsfeesten, personeelsfeesten. Deze zalen hebben plaats voor 10
tot 250 gasten. Feesten en seminaries worden hier tot in de puntjes verzorgd.
Voor bijzondere gelegenheden kan u ook gebruik maken van de schitterende, comfortabele
lounge die is gelegen op de bovenverdieping van het restaurant.
Samen met u bespreken wij uw speciale feestelijke gebeurtenis. Wij houden rekening met al
uw wensen en het beschikbare budget. De culinaire omkadering wordt tot in detail met u
besproken alsook de andere belangrijkheden zoals muziek, bloemen, decoratie, etc. De
bediening is professioneel en attent. Zij zorgen ervoor dat het niemand aan iets ontbreekt
terwijl u met uw genodigden geniet.
Paal26 is alle weekdagen open vanaf 10.00u, weekend en feestdagen vanaf 11.30u
Keuken is alle dagen open vanaf 11.30u tot 22.00u
Sluitingsuur: zondag t.e.m. donderdag om 23.00u, vrijdag & zaterdag om 0.00u
WiFi zone ‘draadloos internet’ – EET!KET ‘kindvriendelijk restaurant’
paal26@grandscafes.be – www.paal26.be – tel 011/74.30.08 – fax 011/74.04.18
Adres: Paalsesteenweg 240, 3583 Beringen-Paal

Geachte
Gefeliciteerd met uw feestgelegenheid en hartelijk dank voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Bij deze
gelegenheid willen we u een hoogstaande culinaire omkadering bieden, natuurlijk aangepast aan uw
wensen. We streven ernaar om onze reputatie eer aan te doen en uw verwachtingen te overtreffen. Hier
worden uw feestelijke aangelegenheden momenten om altijd te blijven herinneren. Een gemotiveerd en
professioneel team staat klaar om elke gebeurtenis tot een bijzondere en speciale dag te maken. Andere
gerechten of suggesties zijn altijd welkom, en bespreken het graag samen met u. Aarzel niet en neem
vrijblijvend met ons contact op.
Algemene inlichtingen:



















Feestbesprekingen gebeuren enkel na afspraak via mail of telefonisch. Deze vinden uitsluitend plaats op
maandag, woensdag en zaterdag tussen 14.30u en 17.00u uitgezonderd op feestdagen.
Prijzen zijn inclusief 21% btw voor de drank en inclusief 12% btw voor het eten.
In onze prijzen is bediening, zaal en een volledig gedekte tafel inbegrepen
Indien de kostprijs van het totale feest minder dan € 1000 bedraagt en dit van maandag t.e.m.
donderdag wordt er een supplement van € 200 aangerekend voor de huur van de zaal. In het weekend
is dit € 300.
Indien u wenst te reserveren voor of na de openingsuren rekenen we € 30 voor per half uur aan.
Ten laatste 3 dagen voor de aanvang van het feest wordt het juiste aantal personen doorgegeven. Dit
aantal wordt ook aangerekend.
Reservaties worden bevestigd na betaling van een voorschot en ondertekening van de overeenkomst.
Het voorschot bedraagt voor feesten tot 25 personen € 300, voor grotere feesten wordt een voorschot
van € 500 gevraagd. Het feest is definitief wanneer we het voorschot hebben ontvangen.
Er is private parking voorzien. Deze is voor de ingang van onze zalen aan de linkerzijde van het gebouw.
Er is een terras en speelplein aanwezig.
De prijsofferte is onder voorbehoud van officiële prijsstijgingen.
De samenstelling van de gerechten kan aangepast worden volgens de seizoenen en het aantal
genodigden.
Andere gerechten of suggesties zijn steeds mogelijk in samenspraak met de koks.
Er is een rookverbod in het volledig gebouw.
Sluitingsuur voor feesten is 3.00u en dit dient op voorhand worden besproken.
Vrij van DJ en installatie vanaf 23.00u.
Een optie op een zaal is toegestaan tot 10 dagen indien aanvraag minstens 6 maanden voor
feestdatum.
Een eventuele annulering dient schriftelijk te gebeuren via mail.
Reservatie van de zaal is definitief wanneer we het voorschot hebben ontvangen. Dit kan enkel via
overschrijving IBAN: BE11 7350 1845 5448 met BIC: KRED BE BB. De boeking wordt automatisch
geannuleerd indien we geen voorschot hebben ontvangen.

Paal26 behoort al jaren tot de kindvriendelijkste restaurants van België

SEMINARIES
Voor iedere business aangelegenheid, van een zakenlunch, afterwork meeting, tot aan een seminar of vergadering is
Paal 26 de ideale ontmoetingsplaats. De trendy en eigentijdse architectuur zijn dusdanig indrukwekkend dat iedere
meeting hier in positief voordeel zal uitmonden. Ook productvoorstellingen of een heus theater kan hier door zijn vele
ruimten en mogelijkheden plaatsvinden.
De zeer gunstige bereikbaarheid is een absolute meerwaarde en de ruime parkeerplaats is eveneens een pluspunt
voor iedere zakelijke bijeenkomst, groot of klein. Meeting Room ‘Classic’ en ‘Retro’ kunnen samengevoegd worden tot
één ruimte voor grotere seminaries, maar ook kleinere groepen zijn welkom. De zalen hebben allemaal hun eigen
karakter en sfeer en zijn voorzien van daglicht, didactisch basismateriaal en draadloos internet.
Er zijn diverse all-in formules, aangepast aan uw wensen en budget. Voor speciale gelegenheden kunt u ook gebruik
maken van de comfortabele lounge op de boven verdieping van het restaurant.
Het hele team streeft ernaar om de bijzondere professionele reputatie eer aan te doen en de verwachtingen meer dan
voldoende in te lossen.
Wij verstrekken u graag vrijblijvend deskundig advies.

Classic
Retro

Theater
70
50

U-vorm
60
40

Klas
40
24

Receptie
170
80

Diner
80
50

Zaal ‘Retro’

Zaal ‘Classic’

Informatieve huurprijzen indien geen formule, per dag en inclusief btw:





flipover, € 25.00
scherm 1.8m x 1.8m, € 30.00
draadloos micro installatie, € 50.00
beamer, € 75.00

FORMULES
Formule 1 (vanaf 20 personen zaalhuur inbegrepen)

p.p. € 35.00

ontvangst en continu op tafel: koffie/fruitsap/water
middaglunch (3 belegde assortiment broodjes)
didactisch materiaal (scherm/flipchart/pen/papier/wireless).

Formule 2 (vanaf 20 personen zaalhuur inbegrepen)

p.p. € 40.50

ontvangst en continu op tafel: koffie/fruitsap/water
middaglunch (soep / 3 belegde assortiment broodjes)
didactisch materiaal (scherm/flipchart/pen/papier/wireless).

Formule 3 (vanaf 15 personen zaalhuur inbegrepen)

p.p. € 46.00

ontvangst en continu op tafel: koffie/fruitsap/water
middaglunch (soep / snack met brood)
didactisch materiaal (scherm/flipchart/pen/papier/wireless).

Formule 4 (vanaf 10 personen zaalhuur inbegrepen)

p.p. € 56.00

ontvangst en continu op tafel: koffie/fruitsap/water
middaglunch (voorgerecht/hoofdschotel)
didactisch materiaal (scherm/flipchart/pen/papier/wireless).

Formule 5 (vanaf 10 personen zaalhuur inbegrepen)

p.p. € 61.00

ontvangst en continu op tafel: koffie/fruitsap/water
lunch/diner (business menu)
didactisch materiaal (scherm/flipchart/pen/papier/wireless).

Formule 6 (vanaf 10 personen zaalhuur inbegrepen)

p.p. € 75.50

ontvangst en continu op tafel: koffie/fruitsap/water
middaglunch (soep / snack met brood)
diner (business menu)
didactisch materiaal (scherm/flipchart/pen/papier/wireless).

Formule 7 (vanaf 10 personen zaalhuur inbegrepen)

p.p. € 38.50

ontvangst en continu op tafel: koffie/fruitsap/water
limburgs broodjesbuffet (diverse soorten brood zoals witte en grijze pistolets, sandwiches, croissants, chocobrood met
pepersalami, kaas, hesp, chorizo, confituur, chocopasta, krab salade, gekookt eitje, verse fruit)
didactisch materiaal (scherm/flipchart/pen/papier/wireless).

Formule 8 (vanaf 10 personen zaalhuur inbegrepen)

p.p. € 48.50

ontvangst en continu op tafel: koffie/fruitsap/water
luxe limburgs broodjesbuffet (diverse soorten brood zoals witte en grijze pistolets, sandwiches, croissants, chocobrood met
pepersalami, kaas, hesp, serranoham, chorizo, gerookte zalm, confituur, chocopasta, krab salade, gekookt eitje, verse fruit)
didactisch materiaal (scherm/flipchart/pen/papier/wireless).

Formule 9 (enkel mogelijk voor een begrafenis)

p.p. € 11.00

ontvangst met koffie of thee (2 p.p.)
2 sandwiches (kaas, hesp of pepersalami)
zaalhuur tot 50 personen niet inbegrepen!

Supplement, p.p./stuk
coupe champagne
coupe prosecco
coupe cava
spek met ei
cake
koffiekoek
ontbijtkoek
stuk taart
mini broodje (open)
mini broodje (gesloten)

€ 15.00
€ 6.00
€ 7.00
€ 10.00
€ 1.00
€ 3.00
€ 2.00
€ 3.00
€ 2.50
€ 3.00

GERECHTENLIJST
Indien gewenst kan u uw menu zelf samenstellen. De gerechten worden uiteraard aan tafel opgediend.
Indien u per gang voor iedereen dezelfde keuze maakt krijgt u 5% korting op de totaalsom van het eten.
Om een keuze te maken uit de gerechten kan u onze menukaart raadplegen op onze website www.paal26.be.
Andere voorstellen van gerechten zijn eveneens mogelijk. We kunnen een prijs opmaken vanaf 15 personen.
Bij een zelf samengesteld menu zijn maximum 2 verschillende aardappelgerechten inbegrepen. Er is een keuze uit
frietjes, aardappelbolletjes, kroketten, pasta, geratineerde aardappelen, krieltjes of puree.
Ook is er de mogelijkheid een saus bij het gerecht te voorzien aan € 3.00 p.p. Hier is er per gerecht enkel 1 keuze
mogelijk. U kan kiezen tussen de volgende sauzen:
Bij vlees: champignonroom, peperroom, béarnaise, mosterdgraan, stroganoff, provencaal, kruidenboter of gebakken
champignons.
Bij vis: witte wijn met of zonder garnalen, mousseline, bieslook, safraan, kreeft of boter.

Grand-Café – Brasserie:

RECEPTIE - WALKING DINNER - BABYBORREL
Enkele voorbeelden met prijsaanduiding van een walking dinner of receptie. Uiteraard zijn er ook nog andere formules
mogelijk! Bij deze formules is het de bedoeling dat onze mensen alles rondbrengen. De gasten kunnen proeven van
een mooi assortiment lekkere gerechtjes welke ook even mooi gepresenteerd worden. Dit zal gebeuren op kleine
bordjes. Het is dé culinaire verwenning bij uitstek! Het aantal hapjes kan u uiteraard zelf samenstellen.
Hieronder volgen eerst wat koude hapjes daarna warme hapjes en afsluitend dessert hapjes. Drank is in deze formule
niet inbegrepen. Het aantal hapjes kiest u zelf.
Hapjes aan € 2.50 / stuk:







dagvers soepje
geroosterd broodje – mozzarella – tomaat
tortellini – ricotta spinazie – tomaat basilicumsausje
penne all’ arabiata
kaas- en noordzeebolletjes
frietjes met mayonaise






fruitspiesje
chocolademousse
crème brûlée
tiramisu – speculaas

Hapjes aan € 3.50 / stuk:







garnalencocktail
serranoham – meloen
carpaccio – runds
gerookte zalm – rode ui
scampi – aangepast sausje
gebakken kabeljauwhaasje – wit wijnsausje (€ 5.00 / stuk)

Extra’s voor op tafel te zetten kunnen zijn: olijven, zongedroogde tomaten, chips, nootjes, enz. prijs a la carte.
Indien u wenst en dit tot maximum 50 personen kan u uw receptie of walking dinner laten plaatsvinden in onze
lounge. Voor grotere groepen zijn er onze zalen ter uw beschikking.

BRUNCHEN
Op de bovenverdieping is er een mogelijkheid om te brunchen. U kan met vrienden of familie op eigen tempo tafelen
van 11u tot 15u. Om de sfeer compleet te maken zorgen wij voor een perfecte bediening. Elke zondag maar ook op
andere dagen is het mogelijk om een brunch te organiseren. Het eten wordt in buffetvorm geserveerd en iedereen
neemt zoveel men wenst, verdeeld over 4 uur.
Welk eten en drank en tegen welke prijs? Voor € 27.00 p.p. is er het volgende inbegrepen:










dagvers soepje
tomaat met grijze garnaaltjes
opgevulde tomaat monégasque (tonijn)
runds-carpaccio met rucola en parmezaan
serranoham met meloen
schotse gerookte zalm/heilbot met rode ajuin
tomaat mozzarella en basilicum
roze zalm belle-vue
gebakken kippenboutjes

Inbegrepen zijn diverse frisse salades, koude sausjes, broodvariatie, aardappel met mayonaise en kruiden.
Koude pasta op verschillende wijzen is een mogelijkheid aan € 3.00 per persoon/pasta.
Er is ook een mogelijkheid voor warm buffet te serveren aan een meerprijs van € 10.00 p.p.




stoverij van runds met leffe
varkenshaasje met graanmosterd
zalmfilet in witte wijnsaus

Een dessert buffet als afsluiter is mogelijk aan € 10.00 p.p.





chocolademousse
tiramisu van speculoos
vers fruit
javanais

Prijs voor kinderen van 5 tot 10 jaar is € 20.00 p.p.
Prijs voor kinderen tot 5 jaar is € 10 p.p.

COMMUNIE
Menu (keuze uit 1 gerecht per gang):
€ 32.50 p.p. (3 gangen met soep)
€ 40.00 p.p. (3 gangen zonder soep)
€ 45.50 p.p. (4 gangen)
Voor- en/of tussen gerechten:
zalmcocktail
krabcocktail
garnalencocktail
kaaskroketjes
communiekorfje
tomatenroomsoep met balletjes

Hoofdgerechten:
op vel gebakken zalm met warme seizoensgroentjes
varkenshaasje met champignonsaus
filet gebraad met warme groentjes en een duo van sausjes
gebakken kipfilet archiduc
stoverij van runds met leffe

Bij deze hoofdgerechten worden frietjes en aardappelkroketjes geserveerd.
Desserts:
ijslammetje (minimum 10 personen)
dame blanche

BUFFETTEN
Inbegrepen zijn diverse frisse salades, koude sausjes en broodvariatie. Bij de grillbuffetten is er ook een mogelijkheid
om koude pasta te nemen aan € 3.00 p.p.
Met de buffetten is het de bedoeling dat er maximum 4 verschillende gerechten worden gekozen.

Grill buffet aan € 32.00 p.p.








papillot van zalm
kipbrochette
spare-rib
scampi-spies
lamskoteletjes
runds-brochette
papillot van kabeljauw

Grill buffet op andere wijze aan € 24.00 p.p.







spek
mini chipolata
kippenbout
souflaki
spare-rib
worst

Pasta buffet aan € 23.00 p.p.








lasagne bolognaise
spaghetti bolognaise
penne met kippenblokjes en seizoensgebonden groentjes
macaroni met hesp en kaassaus
tortellini ricotta en spinazie (vegetarisch)
penne all’ arabiata (vegetarisch)
tagliatelle geneuse (vegetarisch)

Dessert buffet aan € 12.50 p.p.








chocolademousse
tiramisu
vers fruit
javanais
bavarois
crème brulée
appeltaart

extra ijstaart naar keuze aan € 7.00 p.p. (minimum 80 personen)

SPECIALE ALL-IN BUFFETTEN
Bij deze buffetten zal men alles op hetzelfde moment serveren. Inbegrepen zijn diverse aangepaste frisse salades,
koude sausjes en broodvariatie.

Vlaams buffet aan € 35.00 p.p.








cocktail van grijze garnalen (extra +€ 5.00 p.p.)
witloofroomsoep
kippenbout
spare-rib
stoofvlees
witte en bruine chocolademousse
appeltaartje met vanille ijs

Frans buffet aan € 42.00 p.p.










lookbrood
bouillabaisse
vol-au-vent
salade niçoise
steak au poivre
quiche
gratin dauphinois
crème brûlée
macarons

Italiaans buffet aan € 32.00 p.p.









antipasti ‘nuovo modo’ (parma – chorizo – peper salami – olijven – mozzarella – basilicum)
bruschetta tomaat mozzarella
lasagne bolognaise
penne met kippenblokjes en seizoensgebonden groentjes
tortellini ricotta en spinazie (vegetarisch)
savoiardi-amaretto-mascarpone (tiramisù)
panna cotta

Noors buffet aan € 45.00 p.p.






gerookte forel / makreel / heilbot / zalm
kabeljauwhaasje met witte wijnsaus
op vel gebakken zalm met roze pepersaus
puree
sorbet

MENU VOORSTELLEN
Enkele compacte menuvoorstellen vanaf 10 personen (aan de inhoud kan niets gewijzigd worden):
De keuze van elk gerecht is op voorhand door te geven.

menu 1 aan € 33.30
soep, keuze uit:

dagsoep
tomatensoep

hoofdgerecht, keuze uit:

stoverij van rundvlees
zalmfilet in een witte wijnsaus
gebakken kipfilet met champignonroomsaus

dessert, keuze uit:

tiramisu van speculaas
vers gesneden fruit
soesjes met warme chocoladesaus

menu 2 aan € 39.90
soep, keuze uit:

dagsoep
tomatensoep

hoofdgerecht, keuze uit:

kabeljauwhaasje en gerookte zalm met een garnaalsausje
mixed grill met peperroomsaus en salade
lamskroon met mosterdgraan en warme groetjes

dessert, keuze uit:

tiramisu van speculaas
vers gesneden fruit
duo van witte/bruine chocolademousse

menu 3 aan € 48.50
voorgerecht, keuze uit:

carpaccio rund
schotse gerookte zalm en rode ui

hoofdgerecht, keuze uit:

kabeljauwhaasje en gerookte zalm met een garnaalsausje
mixed grill met peperroomsaus en salade
lamskroon met mosterdgraan en warme groetjes

dessert, keuze uit:

tiramisu van speculaas
crème brulée
duo van witte/bruine chocolademousse

menu 4 aan € 41.80
voorgerecht, keuze uit:

salade caprese
duo kaas- en garnaalkroket

hoofdgerecht, keuze uit:

stoverij van rundvlees
zalmfilet in een witte wijnsaus
gebakken kipfilet met champignonroomsaus

dessert, keuze uit:

tiramisu van speculaas
vers gesneden fruit
soesjes met warme chocoladesaus

menu 5 aan € 43.70
voorgerecht, keuze uit:

carpaccio rund
schotse gerookte zalm en rode ui

hoofdgerecht, keuze uit:

steak peperroom met warme groenten
scampi’s (8 stuks) met salade

dessert, keuze uit:

tiramisu van speculaas
crème brulée
duo van witte/bruine chocolademousse

Alle gerechten kunnen geserveerd worden met krieltjes, aardappelbolletjes of frieten. Seizoensgebonden koude en
warme groenten en diverse broodjes. Drank in niet inbegrepen, prijzen van de kaart. Er is er een mogelijkheid om
drank in grote flessen te bestellen.

VASTE MENU VOORSTELLEN
Enkele compacte menuvoorstellen vanaf 20 personen (aan de inhoud kan niets gewijzigd worden):
Er is maar 1 keuze mogelijk voor de volledige tafel.
3-gangen menu:
Menu 1 aan € 29.30
Velouté van witloof
Stoofvlees friet
Appeltaart kaneel-ijs
Menu 2 aan € 26.40
Velouté van witloof
Stoofvlees friet
Dame blanche (2 bollen)
Menu 3 aan € 29.30
Antipasti ‘nuovo modo’
Spare-rib zoetzuur friet
Dame blanche (2 bollen)
Menu 4 aan € 27.60
Velouté van prei & gember
Videé Friet
Café deluxe (koffie + palet van zoetigheden)
Menu 5 aan € 30.20
Velouté van maïs & curry
Spare-rib zoetzuur friet
Chocolademousse (2 bollen)
Menu 6 aan € 30.70
Kaaskroket (1 stuk)
Kipfilet champignonsaus
Dame blanche (2 bollen)
Menu 7 aan € 35.90
Garnaalkroket (1 stuk)
Gebakken zalm kreeftensaus
Café deluxe (koffie + palet van zoetigheden)
Menu 8 aan € 35.50
Scampi lookroom (3 stuks)
Gebakken zalm kreeftensaus
Dame blanche (2 bollen)
Menu 9 aan € 25.90
Antipasti ‘nuovo modo’
Lasagne
Dame blanche (2 bollen)
Menu 10 aan € 23.30
Antipasti ‘nuovo modo’
Spaghetti bolognaise
Dame blanche (2 bollen)

VASTE MENU VOORSTELLEN
Enkele compacte menuvoorstellen vanaf 20 personen (aan de inhoud kan niets gewijzigd worden):
Er is maar 1 keuze mogelijk voor de volledige tafel.
2-gangen menu:
Menu 1 aan € 21.70
Velouté van witloof
Stoofvlees friet
Menu 2 aan € 20.70
Stoofvlees friet
Dame blanche (2 bollen)
Menu 3 aan € 22.60
Spare-rib zoetzuur friet
Dame blanche (2 bollen)
Menu 4 aan € 21.90
Videé Friet
Café deluxe (koffie + palet van zoetigheden)
Menu 5 aan € 24.50
Spare-rib zoetzuur friet
Chocolademousse (2 bollen)
Menu 6 aan € 24.50
Kipfilet champignonsaus
Dame blanche (2 bollen)
Menu 7 aan € 28.30
Gebakken zalm kreeftensaus
Café deluxe (koffie + palet van zoetigheden)
Menu 8 aan € 30.80
Scampi lookroom (3 stuks)
Gebakken zalm kreeftensaus
Menu 9 aan € 26.40
Gebakken zalm kreeftensaus
Dame blanche (2 bollen)
Menu 10 aan € 21.20
Antipasti ‘nuovo modo’
Lasagne
Menu 11 aan € 16.60
Spaghetti bolognaise
Dame blanche (2 bollen)

DRANKFORMULES
Bij de drankformules zonder maaltijd alsook met een walking dinner of receptie zullen de mensen een polsbandje
ontvangen ter controle. Deze prijzen van de drankformules zijn geldig bij een maaltijd. Indien u deze wenst zonder
maaltijd is er een extra van € 2.00 p.p.

Formule 1 aan € 23.00 p.p. (gedurende 4u, per uur extra + € 3.00 p.p.)






jupiler, leffe (blond / donker)
witte en rode wijn
frisdrank (fanta, cola, cola light & sprite)
fruitsap
water (chaudfontaine still / sparkling)

Formule 2 aan € 27.00 p.p. (gedurende 4u, per uur extra + € 3.00 p.p.)








prosecco (één uur)
jupiler, leffe (blond/donker)
witte en rode wijn
frisdrank (fanta, cola, cola light & sprite)
fruitsap
water (chaudfontaine still / sparkling)
koffie & thee

Formule 3 aan € 30.00 p.p. (gedurende 4u, per uur extra + € 3.00 p.p.)








prosecco
jupiler, leffe (blond/donker)
witte en rode wijn
frisdrank (fanta, cola, cola light & sprite)
fruitsap
water (chaudfontaine still / sparkling)
koffie & thee

Formule 4 aan € 36.00 p.p. (gedurende 4u, per uur extra + € 3.00 p.p.)








prosecco
vrije keuze bieren
witte en rode wijn
vrije keuze frisdranken
fruitsap
water (chaudfontaine still / sparkling)
koffie & thee

OVEREENKOMST
Wij vragen om bij reservaties vanaf 15 personen deze overeenkomst goed te lezen en in te vullen.

Ondertekende (opdrachtgever): ……………………………………………………………………………………………………………………………………,
verklaard hierbij een overeenkomst te hebben aangegaan met Grand-Café Paal26 bvba (uitvoerder), voor het
organiseren van een feest met volgende details:
Datum feest: ……./…..../……….….
Aanvang uur: ……...…..
Aantal personen: ..…..
De opdrachtgever stemt toe met het betalen van een voorschot dat later zal verrekend worden bij de afrekening.
De afrekening zal gebeuren in één keer, binnen 7 dagen na bovenvermelde datum, contant of per overschrijving.
(rek.nr. IBAN BE11 7350 1845 5448 met vermelding van naam en datum van het feest)

Gegevens opdrachtgever(s) :
Bedrijf: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Verantwoordelijk persoon: .................................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................................................................
Telefoon/mobiel nr.: ...........................................................................................................................................................
Btw nr.: ................................................................................................................................................................................

Enkel via een schriftelijke annulering en dit meer dan 6 maand voor de datum van het feest zal het voorschot worden
teruggestort. De schriftelijke annulering moet eveneens bevestigd worden door ons. Binnen een periode van 6 maand
kunnen we het voorschot niet meer terugstorten.
U kan nog maximum 4 personen annuleren tot 24u voor aanvang van het feest.

Handtekening & datum van opdrachtgever(s)

Handtekening uitvoerder

