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Babyborrel
2019

Kloosterdreef 4, 3110 Rotselaar
 016 44 36 66 |  016 44 36 11
info@kloosterhoeve.be | www.kloosterhoeve.be
Openingsuren
Dinsdag-donderdag-vrijdag en zondag: vanaf 11 uur
Zaterdag: vanaf 16 uur
Rustdag: maandag en woensdag

Babyborrel

Beste Klanten,
Met deze brochure wensen wij u informatie te geven over babyborrels.
Standaard wordt een babyborrel op zondag gehouden van 15h00 tot 18h00. De zaal is
beschikbaar vanaf 14h30 zodat u nog iets kan klaarzetten indien gewenst. Andere uren of
dagen zijn mogelijk na overleg met ons.
Wij bieden voor babyborrels steeds onze orangerie aan, de naastgelegen receptieruimte
staat bij mooi weer ter beschikking.
Voor de aanbevolen formules voorzien wij in de orangerie enkele hoge receptietafels alsook
gewone tafels met een acht-tal stoelen rond. De tafels worden voorzien van wit tafellinnen
en een bloemetje, verder worden ze niet opgedekt. Andere wensen of eigen voorstellen zijn
altijd bespreekbaar. Hier wordt een aparte prijs voor opgesteld.
Met deze brochure en onze algemene feestbrochure voor menu’s aan tafel (waaruit u
eventueel nog andere formules van hapjes/recepties/desserten kan halen) hopen wij u al op
weg te helpen met uw voorbereidingen.
U kan vrijblijvend langskomen voor meer uitleg en om de zaal te bezichtigen.
Gelieve hiervoor een afspraak te maken.
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Babyborrel 1 aan €19,50
Glaasje kir royal of fruitsap als ontvangst
Hapjes receptie van 2 koude hapjes, 2 warme hapjes, 2 halve belegde broodjes, soepje,
dessertje.
Andere drank wordt per consumptie aangerekend.

Babyborrel 2 aan €34,50
Receptie met aperitief van het huis (kir royal, sinaasappelsap, 3 warme hapjes, 3 koude
hapjes, zoute versnaperingen, kaasblokjes met fruit en rauwkostschotels.
(gedurende 1,5 uur)
Dessertbuffet met koffie/thee naar believen (gedurende 1,5 uur) andere drank wordt per
consumptie aangerekend.

Babyborrel 3 aan €39,50
Glaasje cava of fruitsap als ontvangst.
Hapjes receptie: 3 koude hapjes, 3 warme hapjes, 2 mini-sandwiches, soepje, 2 dessertjes.
Drankforfait van huiswijnen,frisdranken, pintjes en koffie/thee.
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