Diocesaan Dienstenhuis GROENHOVE
Bosdreef 5
8820 TORHOUT
050 74 56 00

groenhove@groenhove.net of info@groenhove.net

CATERING ‘De Groene Specht’
Koffie / thee
vergaderingen
€ 1,80

Fles water
vergadering
€3

Prijslijst 2019
(BTW inbegrepen)

Fles water
maaltijd
€4

Fruitsap
per fles
€6

(Schuim)Wijn

Cava
per fles
€ 18

(rood/ wit)

per fles € 14

Soep
€ 2,5

OVERNACHTING met standaard ontbijt & lakens inbegrepen
1 nacht
1P-kamer
€ 46

1 nacht
2P-kamer
€ 70

2 nachten
1P-kamer
€ 36 per nacht

2 nachten
2P-kamer
€ 60 per nacht

2+ nachten
1P-kamer
€ 31 per nacht

2+ nachten
2P-kamer
€ 54 per nacht

* De kamers dienen op de dag van vertrek, ontruimd te worden. Uur wordt afgesproken bij reservatie.

LOKALEN

(audiovisuele middelen inbegrepen)

Capaciteit
15
30
50
80
+ 80

Halve dag
€ 50
€ 68
€ 90
€ 136
€ 214

Volle dag
€ 87
€ 125
€ 137
€ 215
€ 323

Fotokopies : € 0,07 /blad

POLYVALENTE ZAAL

(tot 450 personen & audiovisuele middelen inbegrepen)
Dagdeel
€ 395
€ 735

Basistarief
Commercieel

Volle dag
€ 520
€ 995

Dag + avond
€
690
€ 1360

OPENINSUREN RESTAURANT-CAFETARIA ‘De Groene Specht’
maandag - vrijdag

maandag - vrijdag (zat. gesloten)

zondag

DAGSCHOTELS

CAFETARIA

CAFETARIA

van 11.30u. tot 13.30u.

Van 13.30u. – 17.00u.

van 13.30u. tot 18.00u.
Periode winteruur: tot 17.00u.

Dagschotel = 14 €, dagschotel JUNIOR (-12 jaar) = 9 €, enkel soep = 2,5 €
* Verenigingen (bv. fiets- en wandelclubs) die de cafetaria in groep wensen te bezoeken,
verwittigen het best op voorhand (050 74 56 00)

Volgende
bladzijden

1. Onze uitgebreide ontbijtformule

2. Rouwmaaltijden (broodjesbuffet)
3. Rouwmaaltijden (warme maaltijden)
4. Prijslijst cafetaria voor groepen
5. Assortimenten: mini-broodjes, hapjes, kaasschotel, dessertbuffet…
6. Prijzen maaltijden voor groepen die blijven overnachten
7. Waar we ook aandacht voor hebben…!
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1.1 ONZE UITGEBREIDE ONTBIJTFORMULE

€ 16/pp (volw)
(+ zaalprijs : zie algemene tabel)

* In een tijdspanne van 2 uur vullen wij constant aan.
Een langere periode op zaterdag en zondag is mogelijk op aanvraag.
Indien langer dan 3u. personeel en/of bediening nodig =
45€ pp en per begonnen uur extra.

Verse granola met natuur yoghurt/ platte kaas
Verse fruitsalade
Assortiment broodjes, ontbijtkoeken, stokbrood
Ham/kaas/ confituur/choco/boter
Roerei met verse tuinkruiden / gekookte eitjes
Gebakken spek / gebakken mini-worstjes
Pancakes
Koffie/ thee/ fruitsap
1.2. DE LUXE ontbijtformule

€ 18/pp (volw)

Idem als hierboven, met volgende uitbreiding:
Uitgebreider assortiment van vlees en kaas
= Salami, Cobourg ham, kippenwit, Brie en Oud Brugge
Kinderen :

beneden 3 jaar
tussen 3-5 jaar
tussen 5-12 jaar

= gratis
= 5 € /pp
= 10 € /pp

* Zelfde opmerking zoals hierboven op zaterdag en zondag.
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2. ROUWMAALTIJD (BROODJESBUFFET)

(+ zaalprijs : zie algemene tabel)

In de pandzaal of het klein restaurant Beukenhof kan van maandag tot en met zaterdag.

Onze formule:
•

Aperitief naar keuze
€5
(witte & rode martini- witte & rode porto- witte & rode wijn- Charmelieu & fruitsap)
Zoutjes op de aperitieftafels

•

Broodjesmaaltijd met koffie
€ 15
(verschillende soorten broodjes, zachte & harde pistolets, sandwiches, ovenkoekjes, bruin&
wit,…)
Rauwkost, verschillende soorten charcuterie & kaas, augurkjes, uitjes, mosterd, vinaigrette
Dit alles in buffetvorm
Met soep

• Koffie met gebak (naar keuze)

€ 16,5
€ 5,50
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3. ROUWMAALTIJD (WARME MAALTIJDEN)

(+ zaalprijs : zie algemene tabel)

In de pandzaal of het klein restaurant Beukenhof kan van maandag t.e.m. vrijdag.
Op zaterdagmiddag enkel vanaf 50 personen + toeslag prijs zaal
Onze formule:

• Aperitief naar keuze

€5

(witte & rode martini- witte & rode porto- witte & rode wijn- Charmelieu & fruitsap)
Zoutjes op de aperitieftafels
•

Dagschotel (soep van de dag, hoofdschotel)
Soep met broodje & bediening aan tafel
Hoofdschotel in buffetvorm (met repasse)
Koffie met gebak (naar keuze)

€ 20

MENU 1:

€ 25 / weekdagen

Soep naar keuze met een broodje

€ 30 / zaterdag

Varkenshaasje met warme groentjes (2) & kroketten
Rauwkost op tafel
Koffie met gebak (naar keuze)

MENU 2:

€ 25 / weekdagen

Soep naar keuze met een broodje

€ 30 / zaterdag

Parelhoen met druivensaus (of dragonsaus) met warme groentjes (2) & gratin aardappelen
Rauwkost op tafelKoffie met gebak (naar keuze)
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MENU 3:

€ 25 / weekdagen

Soep naar keuze met een broodje

€ 30 / zaterdag

Kalkoenmedaillon met champignonsaus met warme groentjes (2) & aardappelnootjes
Rauwkost op tafel
Koffie met gebak (naar keuze)

MENU 4:

€ 25 / weekdagen

Soep naar keuze met een broodje

€ 30 / zaterdag

Gebakken Groenlandse heilbot op een bedje van prei met tuinkruidensaus & duchesse
aardappelen (vers gespoten)
Rauwkost op tafel
Koffie met gebak (naar keuze)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prijzen maaltijden steeds zonder drank
Rode & witte wijn op tafel € 14/per fles
Spuit & plat water op tafel € 4/per fles
Koelkasten opvullen met bier en/of frisdranken naar keuze (cafetaria prijzen)
Tafelschikking doorgeven : familietafel (een lange tafel) voor de rest steeds ronde tafels van 6
personen
Een foto van de overledene om bij een kaars aan de ingang te plaatsen?
Wenst u een gebed voor de maaltijd?
Steeds aperitieftafels in de zaal
Beamer voor powerpoint of foto’s behoren tot de mogelijkheden
Achtergrond muziek?
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4. PRIJSLIJST CAFETARIA VOOR GROEPEN
Koffie met pannenkoeken (2st)

Koffiekannen op tafel

€ 5,50/per persoon

Koffie met appeltaart, éclairs
(eigen taarten)

Koffiekannen op tafel

€ 4,50/per persoon

Koffie met verwenbordje
Koffiekannen op tafel
(kleine stukjes taart, bolletje vanille ijs
met frambozencoulis, glaasje
advocaat)

€ 6,50/per persoon

Koffie met taart van de bakker
Naar keuze (fruittaart, biscuittaart,
kersentaart…)

Koffiekannen op tafel

€ 6/per persoon

Koffie met schijfje cake

Koffiekannen op tafel

€ 2,50/per persoon

Koffie met 1 boterkoek
(van de bakker)

Koffiekannen op tafel

€ 5,50/per persoon

Koffie met 2 koffiekoeken
(boterkoek & croissant van de bakker)

Koffiekannen op tafel

€ 6,50/per persoon

Koffie met 3 koffiekoeken
(boterkoek & croissant &
chocoladekoek van de bakker)

Koffiekannen op tafel

€ 7,50/per persoon

Koffie met Mix mini-koffiekoekjes

Koffiekannen op tafel

€ 5/per persoon
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5. ASSORTIMENTEN
- Assortiment mini broodjes (6 per persoon) met gewoon beleg: € 12/pp
Ham, kaas, préparé, krab, tonijn, kip curry

- Assortiment mini broodjes (6 per persoon) de luxe:

€ 14/pp

Zalm met kruidenkaas, mozzarella & pesto & tomaat, heilbotfilet, gedroogde ham,
brie met nootjes…

½ stokbroodje met gewoon beleg

€ 3,5/per stuk

- Soep

€ 2,5/pp

- Assortiment kaasschotel (excl. Drank)

€ 20/pp

- Assortiment fingerfood

€ 4 per bordje

Olijven, bloemkoolroosjes, snoeptomaatjes, salamiblokjes, Ganda ham, wortelstaafjes, dipsausje

- Assortiment warme en koude basishapjes

€ 1,5/hapje

Keuze uit: bladerdeegje, kipspiesje, miniloempia, scampi in tempura, miniquiche, kaasbolletje,
stukje gevulde wrap, koud spiesje (tomaat & mozarella) …

- Fruitmand

(ongeveer 30 stuks)

€ 20 per mand

- Zoutjes op tafel

€ 1/pp

- Dessertbuffet

€ 15/pp
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6. PRIJZEN MAALTIJDEN VOOR GROEPEN DIE BLIJVEN OVERNACHTEN
1. Middagmaal – dagschotel (van maandag tot en met vrijdag)

€ 14/pp

2. Middagmaal (zaterdag & zondag)

€ 15/pp

3. Warm avondmaal (éépansgerecht)
Bv. Macaroni, wok met kip, witloofrolletjes, lasagne…

€ 12/pp

5. Koud avondmaal (broodjesbuffet met koffie)
€ 15/pp
Verschillende soorten broodjes, zacht & harde pistolets, sandwiches, ovenkoekjes,
bruin & wit…
Rauwkost, verschillende soorten charcuterie & kaas, augurkjes, uitjes, mosterd, vinaigrette
6. Koud avondmaal (broodjesbuffet met soep)
€ 16,5/pp
Verschillende soorten broodjes, zachte & harde pistolets, sandwiches,
ovenkoekjes, bruin & wit…
Rauwkost, verschillende soorten charcuterie & kaas, augurkjes, uitjes, mosterd, vinaigrette
7. Koude schotel op bord (vis & vlees)

€ 20/pp

8. Koud buffet (vis & vlees)

€ 26/pp

9. Grote koek : suikerwafel, confituurtaartje, donut…

€ 1,5/pp

