Maaltijdformules Horizon februari 2021

APERITIEF (AP)
-

Porto wit/rood
Martini wit/rood
Cava
Fruitsap

HAPJESBORD (per 10 personen)
-

€ 4,00

€ 18,00

Olijven
Kaasblokjes
Salamiblokjes
Groenten met dipsaus
Toastjes met beleg of tapenade

ASSORTIMENT KOUDE HAPJES (6 stuks – per persoon)

€ 20,00

BROODJES MET KOFFIE (BRK)

€ 16,00

-

assortiment broodjes
assortiment beleg
koffie / thee / water

BROODJES MET SOEP (BRS)
-

assortiment broodjes
assortiment beleg
soep / water

BROODJES met KAASPLANK (KPL)
-

€ 19,00

assortiment broodjes
assortiment kaas
water

KOUDE VLEES- EN VISSCHOTEL in buffetvorm (KSVV)
-

€ 17,50

assortiment broodjes
assortiment koude vis en vlees
water

€ 26,00

KOFFIE MET GEBAK (KOG)
-

koffie / thee / water
1 stuk taart

KOFFIE MET KOFFIEKOEKEN (KOK)
-

€ 8,50

€ 12,00

koffie / thee /water
assortiment kleine koffiekoeken

Kinderen: 0-2 jaar = gratis / 3-10 jaar = 50% / vanaf 11 jaar = prijs volwassenen

Het aantal personen voor de rouwmaaltijd dient doorgegeven te worden tegen ten
laatste 12u00 de dag voor de maaltijd. Teveel gereserveerde (niet-aanwezige)
personen worden voor de helft aangerekend.

! Bij de keuze voor de koude schotel dient het correcte aantal personen doorgegeven
te worden tegen de laatste 2 dagen voor de maaltijd! Te veel gereserveerde (nietaanwezige) personen worden voor de helft aangerekend.
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Drankenlijst Horizon 2021

FRISDRANKEN
Plat water
Spuitwater
Coca-cola
Fanta
Fruitsap

€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00
€ 2,00

fles Cola (1 l.)
fles Fruitsap (1 l.)

€ 8,00
€ 8,00

BIEREN
Stella Artois
Rodenbach
Omer
Bruine Leffe

€ 2,00
€ 2,00
€ 3,50
€ 3,00

WIJNEN
Glas wijn (rode of witte huiswijn)
Glas Cava brut
Fles wijn (rode of witte huiswijn – 0,75 l.)
Fles Cava brut
Forfait wijn (2 x wijn tijdens maaltijd)

€ 3,50
€ 5,00
€ 20,00
€ 25,00
€ 6,00

APERITIEVEN
Porto rood / wit
Martini rood / wit
Glas Cava brut

€ 4,00
€ 4,00
€ 5,00

WARME DRANKEN
Koffie
Thee

€ 2,50
€ 2,50
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RECEPTIEFORMULE HORIZON
Het vastleggen van de receptieruimte gebeurt mits het tijdig doorgeven van het aantal
personen, ten laatste twee dagen voordien in de voormiddag.
Hiervoor geldt het basistarief van € 1,00 per gereserveerd persoon.
Recepties per fles
Witte huiswijn - 0,75l
Rode huiswijn - 0,75l
Cava - Brut - 0,75l

€ 20,00
€ 20,00
€ 25,00

Kurkrecht (voor dranken zelf meegebracht) - per fles van 0,75l

€ 12,00

Sinaasappelsap - 1l
Coca-Cola - 1l

€ 8,00
€ 8,00

ZAALHUUR HORIZON
Uitzonderlijk kan de zaal ook gehuurd worden voor een rouwmaaltijd met een externe
catering/traiteur aangebracht door de familie, en dit voor maximum 60 gasten. De
zaal is dan exclusief ter beschikking voor de duur van 2u30.
Met het Horizon-team staan we dan in voor de zaalorganisatie en bediening.
Opgelet: Horizon beschikt enkel over een koude keuken, geen ovens of kookfornuizen.
Bij dergelijk zaalgebruik rekenen we 375 euro.
Foodtrucks, tenten,… buiten gebouw Horizon worden niet toegestaan teneinde
bezoekers van de begraafplaats niet te hinderen en de sereniteit van de omgeving te
bewaren.
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