Aulnenhof
Prijslijst

Algemene prijslijst
Zaalhuur
Geldt enkel voor avondfeestjes
áá Brabander € 1200,00 9 kamers met ontbijt inbegrepen
áá Lambertus € 300,00 1 suite met ontbijt inbegrepen
áá Rotaryzaal, Heerenhuys, Oranjerie gratis indien menu voor minimum 15 personen
Bij de zaalhuur zijn de stoelen en tafels inbegrepen met tafellaken en een bloemetje. Bij de menu’s
worden de tafels volledig gedekt, bij buffetten is het enkel een serviet en glas.

Personeel
Personeel voor feesten >50 personen met drankenforfait.
Inbegrepen gedurende de duur tijd van het forfait.
Personeel voor feesten <50 personen
Tot 25 personen voorzien we 1 garçon
áá Tijdsblok 3 uren
áá Tijdsblok 4 uren
áá Tijdsblok 5 uren
áá Tijdsblok 6 uren

€ 75,00
€100,00
€125,00
€150,00

Tot 50 personen voorzien 2 garçons
áá Tijdsblok 3 uren
áá Tijdsblok 4 uren
áá Tijdsblok 5 uren
áá Tijdsblok 6 uren

€150,00
€200,00
€250,00
€300,00

Na de tijdsblokken of het forfait wordt er per garçon € 35,00 per begonnen uur aangerekend na
middernacht € 40,00 per begonnen uur. Een extra garçon kost € 35,00 per begonnen uur.

Extra’s
Ceremoniestoel

€

2,50 per stoel klaarzetten en locatie incl.

Stoelhoezen

€

6,00 per stoel

Volledig gedekte tafels

€

6,00 enkel voor de buffetten

DJ-installatie

€

250,00

DJ

€

550,00
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Recepties en Hapjes
1. Receptie gedurende 2 uren met 9 hapjes (keuze uit onderstaande hapjes).
áá Schuimwijn of Cava
áá Fruitsap
áá Bieren en frisdranken op vraag
áá Forfait 2 uren
€ 29,40 (schuimwijn)
		
€ 32,40 (Cava)

2. Aperitief gedurende 1 uur met 4 hapjes (keuze uit onderstaande hapjes).
áá Schuimwijn of Cava
áá Fruitsap
áá Bieren en frisdranken
áá Forfait 1 uur
€ 16,40 (schuimwijn)
		
€ 18,40 (Cava)

Hapjeslijst
Keuze uit volgende hapjes basisprijs per stuk € 1,60.
Oesters
áá Vers geopende oester met citroen
áá Gegratineerde oester met champagnesabayon
áá Gepocheerde oester met misosoep

+ € 1,00
+ € 1,20
+ € 1,20

Bruchettes
áá Met kaviaar van tomaat en basilicum
áá Met mousse van eendenlever en een gel van muskaatdruif
áá Met pandalous garnalen en dille
áá Met mozzarella en tomaat gegratineerd
áá Met zalmmousse en koriander
áá Met smeuïge brie en gebakken spekjes

+€
+€
+€
+€
+€
+€

Gevulde glaasjes
áá Met gerookte zalm / Quinoa
áá Met broccolimousse / reepjes gedroogde ham
áá Knolselder / okernoot / gerookte eend
áá Mousse van zoete aardappel / zeebaars
áá Bavarois van waterkers / grijze garnalen
áá Gazpachmet fijne groentjes en soepstengel
Bladerdeeghapjes warm (huisgemaakt)
áá Met bresaula en pesto
áá Met kip en Thaise curry
áá Met gerookte forel en mierikswortel
áá Met trivan kazen
áá Met gehakt / tomaat / pittige kruiden
Soepjes in kleine tasjes geserveerd
áá Currysoepje met mosseltjes
áá Waterkerssoepje
áá Kreeftensoepje
áá Consommé Celestine
áá Soepje van pastinaak en wortel

0,50
0,50
0,50
0,50
0,90
0,50

+ € 0,90
+ € 1,00
+ € 1,00

+ € 0,50

+ € 0,50
+ € 1,00
+ € 1,00

Walshoutemstraat 74 - 3401 Walshoutem - België - info@aulnenhof.be - tel: +32 11 83 22 87 - www.aulnenhof.be

Warme hapjes
áá Kippenboutje gemarineerd uit de oven
áá Mini pizza met mozzarella
áá Gebakken eendenborst / aardpeer / rozenbottel
áá Scampi / prei look puree
áá Quiche met ham en prei
áá Quiche met gerookte zalm
áá Quiche met kip en truffel
áá Quiche veggie
Gefrituurde hapjes (huisgemaakt) met sausje tartaar / zoetzure saus
áá Mini kaaskroketjes
áá Mini Gandaham kaas kroketjes
áá Mini garnaalkroketjes
áá Gepaneerde steenbolk met tartaar
áá Calamares fritti met tzatziki
áá Scampi fritti
áá Kabeljauw bites met een dillesausje
áá Mini loempia
Desserthapjes (enkel te kiezen met assortiment vanaf 9 hapjes)
áá Javanais
áá Profiteroles met slagroom
áá Mini glaasje chocomousse
áá Mini glaasje bavarois
áá Mini tiramisu
áá Mini carré abricots
áá Mini éclaire
áá Mini brownie
áá Macarons met diverse vullingen

+ € 1,00
+ € 1,00
+ € 0,50

+€
+€
+€
+€

0,25
0,90
0,60
0,75

+ € 0,50
+ € 0,50
+ € 0,50
+ € 0,50

+ € 0,80
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Menu’s
Menu aan tafel geserveerd vanaf 12 personen. Brood op tafel is inbegrepen.
3 gangenmenu voor / hoofd / dessert
3 gangenmenu tussen / hoofd / dessert
4 gangenmenu voor / soep / hoofd / dessert
4 gangenmenu voor / tussen / hoofd / dessert
5 gangenmenu voor / soep / tussen / hoofd / dessert

€
€
€
€
€

32,00 p.p.
36,00 p.p.
35,00 p.p.
41,00 p.p.
43,00 p.p.

Voorgerechten
Koud, basisprijs €9,00
áá Terrine van zalm / groene asperge / anchoviar
áá Bruchette / gerookte forel / crème van artisjok
áá Slaatje / gerookte kwartel / jonagold / witloof / Loonse stroop
áá Zacht gegaard kalfsvlees / mi-cuit van tonijn / ruccola
áá Asperge / Gandaham / geprakt ei
áá Pancetta / meloenbolletjes / porto / ruccola
áá Tartaar gerookte zalm / Yuzu / zeewier
áá Terinne van eendenlever / witloof / toast
áá Trio / eendenlever / pâté van eend / gerookte eendenborst
áá Italiaanse ham / ruccola / zongedroogde tomaten
áá Kruidig slaatje / kip / appel / spekjes
áá Zacht gemarineerde zalm / gegrilde groene asperge / ruccola
áá Gamba (3 stuks) / mesclun / curry
áá Carpaccio van ossenhaas / oude Parmezaan
áá Carpaccio van tonijn / Wasabi
áá Salade / kreeft / honing / koriander

+ € 4,00
+ € 5,00
+ € 6,00
+ € 4,00
+€
+€
+€
+€
+€

2,00
5,00
2,50
2,50
9,00

Soepen
Basisprijs €3,00
áá Romig soepje van asperge (seizoen april tot half juli)
áá Romig soepje van waterkers
áá Créme cardinale (prei veloute met stukjes tomaat en porto)
áá Romig soepje van courgette
áá Romig soepje van tomaat (met balletjes)
áá Soepje van knolselder
áá Soepje van wortel en gember
áá Consommé Celestine
áá Krachtige kreeftenbisque met rouille

+ € 1,00
+ € 1,00

+ € 2,75
+ € 5,00

Tussengerechten
Warm, basisprijs €13,00
áá Gegratineerd visserspannetje
áá Tarbot / prei / mousseline / mosterd
+€
áá Groene asperges / zalm / mouseline (seizoen april tot half juli)
+€
áá Zeebaars / ruccola / kerstomaat / basilicumolie
+€
áá Zeebaars / pastinaken / waterkers
áá Filet van forel / brunoise groentjes / sausje van zuring / aardappel
áá Stoverij van staartvis / fijne groentjes / nicolas aardappel
+€
áá Vidé op klassieke wijze met mousseline
áá Escalope van eendenlever / gebakken appeltjes / Calvados
+€
áá Filet van duifje / witloof / fine champagne
+€
áá Kalfszwezerik / tarte tatin witloof
+€

5,00
3,00
2,00
3,00
4,00
3,00
4,00
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áá Schartongrolletjes / Normandische wijze / puree
áá ½ kreeftje à la nage (dagprijs)
áá Scampi / verse spinazie / looksausje
+ € 3,00
áá Sint Jacobsvruchten / mousse van bloemkool / kalfsjus
+ € 3,00
áá Schartongrolletjes / puree / witte wijnsaus / garnaaltjes
áá Filet van dorade / mozarella / tomaat / gegratineerd
+ € 1,00
áá Filet van rode poon / stoemp aardappel / zongedroogde tomaat / kreeftensausje

Sorbets
áá Frambozen
áá Passievruchten
áá Calaminsi
áá Komkommer
áá Gin-Tonic vanaf
áá Sorbet overgoten met champagne

+€
+€
+€
+€
+€
+€

3,00
3,00
3,00
3,00
8,00
4,50

Hoofdgerechten
Afgewerkt op bord, basisprijs €16,00
áá Speenvarkenrack / mosterdsausje / broccoligratin
áá Mechelse koekoek filet / kruidenkaas / spinazie en zoete aardappel
áá Kalfstaarstuk / geconfijtte sjalottes / natuurjus
áá Lamstournedos / looksausje / mediteraans torentje
+ € 2,50
áá Lamskroontje / sausje van honingthijm / groententerrine
+ € 4,00
áá Kwartel gevuld / fine champagne / asperges of witloof (seizoen)
áá Eendenborstfilet / rozebottel / streekfruit
+ € 3,50
áá Kalkoenfilet / pepersaus / streekfruit
áá Parelhoenfilet / sausje van dragon / groentenboeket
áá Chateau briand / “4pepers” / groententaartje
+ € 9,00
áá Repas van vlees en een wok van verse groenten
+ € 4,00
áá Kabeljauwhaasje / pureetje van aardappel en witloof / witte wijnsaus
áá Staartvis / gestoofde prei / sausje van noilly prat
+ € 2,00
áá Duo / koolvisfilet / gamba / provençaalse groentjes
áá Filet van dorade / mozarella / tomaat / gegratineerd
áá Aardappelgarnituur 1 soort à volonté inclusief keuze uit o. a. aardappelkroketten, aardappelgratin,
peterselieaardappeltjes, ovenaardappeltjes

Desserten
Basisprijs €7,00. Per extra gekozen dessert + € 2,00 p.p. per dessert minder gekozen -€1,00 p.p.
áá Dessertentafel 7 soorten desserten
áá Chocomousse
áá Crème brûlée
áá Taarten van de bakker
áá Appeltaart met kaneelijs
áá Tiramisiu met amandelijs
áá Trio van dessert “javanais, bavarois, miserable
áá Fantasie van chocolade
áá Pronkstuk in ijs (lammetje, verjaardag ed)
áá Koffie met koekjes
áá Koffie met pralines
áá Koffie met mini gebakjes

+ € 5,00 zie keuze dessertenbuffet

+ € 1,50
+ € 1,00
+ € 2,00
+ € 2,70
+ € 3,20
+ € 4,80

Walshoutemstraat 74 - 3401 Walshoutem - België - info@aulnenhof.be - tel: +32 11 83 22 87 - www.aulnenhof.be

Buffetten
Tapasbuffet
Inclusief 8 soorten (brood inbegrepen) à €15,50 p.p. vanaf 15 personen.
Per extra tapasgerechtje + €2,00 p.p. plus eventueel supplement.
áá Bruchette met tomaat
áá Bruchette met tonijn en kalfsgebraad
áá Bruchette met geitenkaas, honing en okernoten
áá Bruchette met smeuïge brie en gebakken spekjes
áá Bruchette met zalmmousse en koriander
áá Lookbroodjes
áá Mozzarella Bruchette met tomaat
áá Bruchette met tonijn en kalfsgebraad
áá Serranham
áá Assortiment van Italiaanse charcuterie
áá Belotta ham met ruccola
áá Tapenade van zongedroogde groentjes
áá Assortiment van zongedroogde groentjes
áá Pittige vleesballetjes in een sausje (warm)
áá Groene asperges gegrild
áá Gerookte zalm met snippers rode ui
áá Kippen blokjes in een Thaise currysaus (warm)
áá Verse calamares fritti met tzatziki
áá Wok van groentenblokjes en tofu met sojasaus (warm)
áá Calamares en kabeljauw fritti met verse tartaar
áá Zacht sneetjes Italiaanse ham en salami Milano
áá Blikje ansjovis
áá Kleine tomaatjes gevuld met een krab / dille / aardappelsalade
áá Glaasje gerookte zalm met een dilleroom
áá Mousse van beenham en rode porto
áá Scampi in een looksausje
áá Toastje met eendenleverterrine en vijgenconfituur
áá Saladebuffet met diverse sausjes

+ € 2,00
+ € 3,00

+ € 2,00
+ € 1,00
+ € 1,00

+ € 2,50
+ € 4,00
+ € 5,50
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Buffetten Koud en warm
Voorgerechten, hoofdgerechten en grillbuffet vanaf 50 personen.
Basisprijs koud en warm en bijgerecht
Basisprijs koud
Basisprijs warm en bijgerechten
Basisprijs Grill en bijgerechten

€
€
€
€

31,00 p.p.
14,00 p.p.
18,00 p.p.
24,00 p.p.

Buffetvoorgerechten
5 soorten inbegrepen. Extra keuze per gerecht €4,00 p.p.
áá In zijn gehele gebakken zalm met verse tuinkruiden
áá Tomaten gevuld met roze garnalen, dille en look
áá Tomaten gevuld met grijze garnalen
+ € 2,50
áá Seranoham met meloen
áá Op lage temperatuur gegaarde varkensrug met een mosterddressing
áá Rosbief met zongedroogde tomaatjes
áá Carpaccio van ossenhaas met oude Parmezaan
áá Assortiment van gerookte vissoorten met gehakte peterselie en uitjes
áá Gebraiseerde beenham met een portosausje
áá Farfalle met kip en truffel
áá Vitello tonato met appelkappertjes
áá Salade caprese (mozzarella met tomaat en basilicum)
áá ½ Kreeft belle-vue richtprijs
+ € 12,00
áá Gegrilde gamba’s met een kruiden-lookpesto
+ € 3,00
áá Scampi met een looksausje
+ € 1,50

Buffethoofdgerechten
3 soorten inbegrepen. Extra keuze per gerecht €6,00 p.p.
áá Parelhoenfilet met een sausje van roze peper
áá Kalkoenfilet met een sausje van druiven
áá Gebakken eendenborst met een sausje van appelsien
áá Stoverij van kip met groentjes en Thaise curry
áá Stoverij van kalf in een blanke saus
áá Stoverij van het rund met Tumulus
áá Speenvarken koteletjes met een mosterdsausje
áá Tournedos van lam met een looksausje
áá Varkenshaasje met een pepersausje
áá Piepkuiken met dragon
áá Lamskroontje met een sausje van honingtijm
áá Varkensblokjes in een zoetzure saus
áá Nasi goreng (Kantonees rijstgerecht)
áá Gegratineerde visschotel
áá Zeebaarsfilet op prei en shiitake
áá Kabeljauwhaasje met een mosterdsausje
áá Gestoomde mosseltjes
áá Filet van koolvis met een sausje van Noilly Prat
áá Stoofpotje van staartvis, fijne groentjes en saffraan
áá Scampi met Penne in een duivelssausje

+ € 2,00
+ € 4,00

+ € 2,00
+ € 2,00
+ € 1,50
+ € 3,00
+ € 2,00
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Bijgerechten
4 soorten inbegrepen. Extra keuze per gerecht €2,00 p.p.
áá Rauwkostbuffet met diverse sausjes
áá Wok van warme groentjes
áá Spinazie met look
áá Gegratineerde bloemkool
áá Gratin van broccoli en aardappel
áá Franse boontjes met sjalotjes
áá Penne met tomaten / champignon / spek
áá Lasagne van het huis
áá Kroketjes
áá Aardappelgratin
áá Aardappeltjes uit de oven
áá Rijst
áá Gebakken rijst met fijne groentjes
áá Wok van warme groenten
áá Stoverij van courgette, ui, look
áá Kaviaar van aubergines
áá Assortiment van wortel, prei, courgette, aubergine,

+ € 2,00
+ € 3,00

+ € 1,00
+ € 0,25
+ € 1,00
+ € 1,25

Sauzen
2 soorten inbegrepen
áá Béarnaise
áá Provençaalse saus
áá Peperroomsaus
áá Champignonroomsaus
áá Roquefortroomsaus
áá Mosterdsaus

+ € 0,50
+ € 0,50
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Gril buffet
+ 4 bijgerechten en 2 sauzen zie buffetten koud en warm

Vlees
Keuze uit 4 soorten
áá Gerijpte entrecote
áá Assortiment van worsten
áá Cote à l’os
áá Simmenthaler ossenhaas
áá Lamsbout met vers kruiden
áá Lamskroontjes
áá Ibericovarken
áá Vital buikspek met huiskruiden
áá Vital varkensgebraad met huiskruiden
áá Piepkuiken
áá Kalkoenfilet gemarineerd met gember en Thaise curry
áá Gemarineerde ribbetjes
áá Speenvarkenrug met been
áá Eendenborst met soja en citroengras
áá Kalfstaartstuk

+ € 2,00
+ € 4,00
+ € 2,50
+ € 2,00

+ € 2,00

Vis
Keuze uit 1 soort
áá Papillotten gevuld met zalm, groentjes, Ardbeg (whisky)
áá Zeebaarsfilet met look
áá Gamba 13 / 15
áá Lotte met prei en kerstomaatjes (stoverij)
áá Gegratineerde visschotel met prei en kaas
áá ½ kreeft richtprijs

+ € 5,00
+ € 2,50
+ € 15,00
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Dessertenbuffet
€ 12,00 p.p. 7 soorten en koffie / theebuffet inbegrepen.
Per extra gekozen dessert + € 2,00 per dessert minder gekozen -€ 1,00
áá Chocomousse
áá Mousse van witte chocolade
áá Tiramisu
áá Chocolade fondue met fruitsticks, nougat, marshmallows
áá Bavarois van advocaat
áá Bavarois van chocolade
áá Bavarois smaak naar keuze
áá Profiteroles gevuld met ijs
áá Profiteroles gevuld met slagroom
áá Taarten van de bakker
áá Rijstpap met bruine suiker
áá Pannenkoekjes met witte / bruine suiker
áá Vers gebakken wafeltjes met bloemsuiker
áá Citroentaart met merengue
áá Biscuit met smaak naar keuze
áá Javanais
áá Miserable
áá Bladerdeeg gebak
áá Sabayon à la minute
áá Vers fruitsalade
áá Assortiment van ijs
áá Nespressobar
áá Pronkstuk in ijs gepresenteerd met vuurwerk

+ € 2,00

+ € 2,00

+ € 2,00
+ € 2,00

Nachtbuffet
Bij te tellen
áá Ajuinsoep met gemalen kaas
áá Frietjes in een zakje
áá Hamburger met gebakken ajuin en sausjes
áá Hot-dog

+€
+€
+€
+€

1,00 p.p.
2,00 p.p.
3,50 p.p.
2,00 p.p.
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Babyborrel
Voor babyborrels worden voor 60% van de gasten ronde tafels met stoelen voorzien
en aangevuld met staantafels.

Formule 1
Aperitief gedurende 1 uur (gedurende 3 uren)
áá Schuimwijn
áá Fruitsap
áá Chips en nootjes op de staantafels
Dessertenbuffet
áá Keuze uit 5 soorten desserten (zie lijst dessertenbuffet)
áá Koffie en theebuffet
Open bar gedurende 2 uren (dranken af te halen aan de bar)
áá Witte en rode huiswijn
áá Frisdranken en waters
áá Jupiler, hoegaarden, kriek en 0,0%
Prijs € 26,00 p.p. / Prijs kind <12jaar € 7,00 p. k. <4 jaar gratis
Personeel inbegrepen (1 garçon inbegrepen per 50 personen)

Formule 2
Aperitief gedurende 1 uur (gedurende 3 uren)
áá Schuimwijn
áá Fruitsap
áá Chips en nootjes op de staantafels
Buffet
áá Verse runderhamburgers
áá Gebakken ajuin / kaviaar van aubergines
áá Stukjes gegrilde asperges / Courgettes gegrild
áá Sla / tomaat / Cheddar
áá Hamburgerbroodjes
áá Diverse sausjes
áá Ketchup / mayonaise
áá Warme pepersaus, looksausje, bearnaise
Dessert
áá Assortiment van ijs op een hoorntje of een potje
áá Warme chocolade
áá Discoballetjes
áá Breseliennenootjes
áá Caramel / ijskoekjes
áá Koffie en theebuffet
Open bar gedurende 2 uren (dranken af te halen aan de bar)
áá Witte en rode huiswijn
áá Frisdranken en waters
áá Jupiler, hoegaarden, kriek en 0,0%
Prijs € 33,00 p.p. / Prijs kind <12jaar € 11,00 p. k. <4 jaar gratis
Personeel inbegrepen (1 garçon inbegrepen per 50 personen)
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Communiefeesten
Communiebrunch
Iedere zondag tijdens de communieperiode en Hemelvaartsdag.
Ontvangst
áá Schuimwijn en fruitsap
áá 4 luxe hapjes (ook kindvriendelijke hapjes)
áá Bier of frisdranken op vraag
Uitgebreid voorgerechtenbuffet met:
áá Vers geopend oesters
áá 4 heerlijke voorgerechten
áá 4 soorten tapas (kindvriendelijk)
áá 2 heerlijke soepen
áá Saladebuffet met diverse sausjes
áá Assortiment van brood
Super “Josper” buffet
áá 2 soorten visgerechten
áá 3 soorten vleesgerecht rechtstreeks van de grill
áá Uitgebreide keuze van verse groentjes bereidingen
áá Aardappeltjes uit de oven
áá Kinderbuffet
Dessertenbuffet
áá Voor iedere feesteling maken we een ijslammetje, dit wordt gepresenteerd aan tafel en
door de communicant aangesneden.
áá Aan het buffet vinden de gasten een dessertenbuffet met verse lekkernijen en zoetigheden.
áá Koffie / theebuffet met koekjes
Dranken
áá Huiswijnen wit, rood en rosé
áá Frisdranken en waters
áá Jupiler, Hoegaarden, kriek en 0,0%
Animatie
áá Clown
áá Springkasteel
áá Grime
áá Suikerspin
áá Gezellige achtergrondmuziek
Prijs voor dit geweldig feest p.p. à 67,00 p.p.
Communiecant viert gratis mee
Kinderen ouder dan 4 jaar en jonger dan 16jaar betalen per levensjaar € 2,50
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Rouwtafels
Formule 1
€ 15,50 p.p. 3 uren.
áá Vers gebakken broodjes + sandwiches
áá 4 soorten fijne vleeswaren en kaas
áá Vleessalade
áá Goede boter en confituur
áá 2 stukken taart p.p.
áá Koffie en thee naar believen
áá Bediening in zaal gedurende uren forfait
Optioneel soep + € 4,50 p.p.

Formule 2
€ 21,50 p.p. 3 uren.
(Opstelling van de zaal met receptietafels en enkele stoelen)
áá Koffie / thee buffet
áá Huiswijnen, waters en frisdranken
áá Bieren op aanvraag
áá Broodjes open belegd met brie, beenham, krabsalade, paté, gerookte zalm, seranoham
áá Assortiment van opgelegde groentjes (tomaat, olijf, uit, wortel, augurk etc.)
áá Kleine gebakjes
áá Bediening in zaal gedurende uren forfait

Rouwmaaltijden
Zie menu’s
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Dranken
Aperitieven
áá Schuimwijn van het huis
áá Cava
áá Champagne
áá Aperitief van het huis
áá Vers fruitsap
áá Kiddybull

€
€
€
€
€
€

22,50 per fles
27,50 per fles
44,00 per fles
28,00 per fles
7,50 per liter
12,50 per fles

Wijnen
áá Huiswijnen wit, rood en rosé
áá Chateau la Haye

€ 22,50 per fles
€ 25,00 per fles

Bieren
áá Bieren vanaf

€ 2,20 per consumptie

Frisdranken
áá Waters
áá Cola, Icetea, Fanta etc.

€ 6,50 per liter
€ 7,50 per liter

Andere dranken
áá Digestieven vanaf
áá Stopgeld voor eigen dranken

€ 5,00 per consumptie
€ 12,50 per fles
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Drankarrangementen
Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

Schuimwijn, huiswijnen
wit en rood

Cava aperitief of
receptie, fruitsap,
Wereldwijnen wit en
rood

Cava gedurende aperitief
of receptie, fruitsap,
Chateau La Haye wit en
rood

Frisdranken, waters

Frisdranken, waters

Jupiler, Hoegaarden,
Kriek, Jupiler 0,0%

Jupiler, Hoegaarden,
Kriek, Jupiler 0,0%

Fruitsap, frisdranken,
waters
Jupiler, Hoegaarden,
Kriek, Jupiler 0,0%

Duur tijd

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 3

1 uur

€ 10,00

€

12,00

€

12,00

2 uren

€

15,00

€

18,00

€

18,00

3 uren

€ 20,00

€

22,00

€

24,00

4 uren

€ 25,00

€

26,00

€

29,00

5 uren

€

29,00

€

30,00

€

34,00

6 uren

€ 33,00

€

34,00

€

38,00

7 uren

€

37,00

€

38,00

€

44,00

8 uren

€ 40,00

€

41,00

€

45,00

9 uren

€ 42,00

€

43,00

€

47,00

10 uren

€ 44,00

€

45,00

€

49,00

11 uren

€ 46,00

€

47,00

€

51,00

Vergaderingen / Seminaries
Zaal

Oppervlakte

Klaslokaal

Zittend

Hele dag

Brabander

380m2

300

250

€ 485

€ 300

55m2

40

45

€ 150

€ 100

Lambertus

220m2

100

100

€ 200

€ 160

Heerenhuys

35m2

20

20

€ 150

€ 100

Rotary

Halve dag

Inclusief BTW
Halve dag – maximaal 4 uur

Zalen incl.
áá Gratis Wi-Fi
áá Beamer + scherm
áá Geluidsinstallatie

Koffiecorner
Wordt gedurende het hele evenement bijgevuld
áá Nespressobar en thee
áá Mini croissants, chocolade broodjes etc.
áá Cake, taart (enkel voor de avond of
dagarrangementen)
áá Fruitsap
áá Waters
Halve dag: € 9,00 p.p. / Hele dag: € 13,00 p.p.

Broodjeslunch
áá Soep van de dag
áá 3 belegde sandwiches
áá Stuk fruit
áá Waters en frisdranken
€ 18,00 p.p.

Broodjeslunch

Zakenlunch 2-gangen
áá Lunchmenu (voor en hoofdgerecht)
áá Drank (frisdranken en waters)
€ 20,00 p.p.
Optioneel wijnarrangement € 10,00 p.p.

Zakenlunch luxe 3-gangen
áá 3-gangen menu (voor, hoofd en nagerecht)
áá Drank (frisdranken en waters)
€ 41,00 p.p.
Optioneel wijnarrangement € 13,00 p.p.

Zakendiner 4-gangen
áá 4-gangen menu
(voor, tussen, hoofd en nagerecht)
€ 39,00
Optioneel wijnarrangement € 30,00 p.p.

Buffetvorm
áá Assortiment van broodjes
áá Saladebuffet
áá Verschillende soorten vleeswaren,
confituur en vleessalade
áá Waters en frisdranken
€ 14,50
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Algemene voorwaarden
1. Aulnenhof bvba is de beheerder van Hostellerie Aulnenhof en
beschouwt een bevestiging van een offerte of boeking als een
bevestiging dat de klant kennis heeft genomen van onze algemene
voorwaarden. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel
uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden
afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene
verkoopsvoorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande
van de klant voor zover zij in strijd zijn met de eerste.

rekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant betaald
te worden.

2. De prijsoffertes vanwege Aulnenhof BVBA zijn vrijblijvend en
geschieden zonder enige verbintenis.

De contractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle
diensten aan de klant geleverd, eveneens de diensten dewelke
bepaald werden bij het afsluiten van het contract, tenzij anders
schriftelijk werd bepaald, waardoor deze kosten ten laste van de
klant worden gelegd.

3. De contractpartijen Een persoon die van de diensten van
Aulnenhof BVBA geniet, is niet noodzakelijk een contractpartij: het
contract kan in zijn naam door een derde worden afgesloten.
Bij toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden
bedoelt men met de term "contractant" de fysieke of rechtspersoon,
die een contract tot reservering afsluit en / of die gehouden is tot
een betaling (als tegenprestatie). Onder de term "klant" verstaat
men de fysieke perso (o)nen die de bedoeling heeft (hebben) een
dienst van Aulnenhof BVBA te volbrengen.
4. De dienstverrichtingen geschieden op de vestigingsplaats van
Aulnenhof BVBA, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
5. Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen
niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij Aulnenhof
BVBA toekomen binnen de zeven dagen nadat de dienst is voltooid.
6. Het contract In overeenstemming met het contract, is
Aulnenhof BVBA t. a. v. de klant gehouden tot het verstrekken
van de overeengekomen diensten. De contractant is gehouden tot
betaling van de overeengekomen prijs.
7. Vorm van het contract Voor het contract is geen enkele vorm
voorgeschreven. Het contract is gesloten vanaf de uitdrukkelijke
aanvaarding van de offerte door de klant.
In geval van een schriftelijk contract dient Aulnenhof BVBA de
datum te vermelden waarop de dienst (en) moet (en) worden
verstrekt, samen met de overeengekomen prijs, de omschrijving
van de gevraagde diensten en de eventuele voorschotregeling.
8. Uitvoering van het contract Aulnenhof BVBA en de
contractant zijn gehouden tot het respecteren van de bepalingen
die in het contract zijn opgenomen.
9. & 10 Niet-uitvoering van het contract / Ontbinding van
het contract Aulnenhof bvba behoudt zich het recht voor, om
de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van
faillissement, kennelijk onvermogen en bij om het even welke
wijziging aan de juridische toestand van de klant, mits kennisgeving.
Elke annulering dient aangetekend verstuurd te worden.
11. Betaling Aulnenhof BVBA heeft de mogelijkheid een volledige
of gedeeltelijke voorafbetaling te vragen. Zie artikel 22.
Indien Aulnenhof BVBA vanwege de contractant op voorhand
een som geld ontvangt dan zal deze beschouwd worden als de
storting van een voorschot op de contractuele prijs tenzij anders
contractueel werd vastgelegd. De rekeningen zijn bij voorlegging
contant betaalbaar. In geval van gedeeltelijke betwisting van de

Tenzij anders bepaald heeft Aulnenhof BVBA geenszins de
verplichting tot aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten
of andere uitgestelde betalingsbewijzen en de betaling moet
geschieden in de munteenheid van het land waar Aulnenhof BVBA
is gevestigd.

12. Verbreking van het contract Elke zware of herhaalde inbreuk
op de contractuele verplichtingen geeft de schadelijdende partij
het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder
vooropzeg.
13. Verantwoordelijkheid van Aulnenhof BVBA Aulnenhof
BVBA is niet verantwoordelijk wanneer de schade voorkomt uit
een gebeurtenis die hem, ondanks de nodige voorzorgen, gezien
de omstandigheden en de gevolgen, in de onmogelijkheid brachten
deze te vermijden (overmacht). Evenzeer is hij niet verantwoordelijk
voor de schade die voortkomt uit de fout, zelfs gedeeltelijk, van de
klant.
14. De verantwoordelijkheid van de klant / contractant De
klant en de contractant zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien
van Aulnenhof BVBA voor elke schade veroorzaakt aan personen,
het gebouw, het meubilair of de uitrusting van Aulnenhof BVBA en
de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek.
15. De gedragingen van de klant De klant dient zich te gedragen
naar de gebruiken en het reglement van Aulnenhof BVBA waar hij
verblijft en dit reglement ligt ter inzage voor de klant. Iedere zware
of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft Aulnenhof BVBA
het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder
voorafgaandelijke opzegging.
16. Huisdieren Indien een klant wenst een huisdier naar Aulnenhof
BVBA mee te brengen dan is hij voor het binnenbrengen van het
dier ertoe gehouden zich te vergewissen dat het reglement van
Aulnenhof BVBA dit toelaat.
17. Laattijdige aankomst Een laattijdige aankomst, d. w. z. na het
overeengekomen uur, die niet door de klant werd gesignaleerd
veroorzaakt automatisch de verbreking van het contract, met het
recht op schadevergoeding voor Aulnenhof BVBA.
18. Telefonische reservatie Een telefonische reservatie dewelke
door Aulnenhof BVBA is aanvaard is slechts geldig tot het uur van
reservering. In geval van vertraging van meer dan 15 minuten is de
klant ertoe gehouden Aulnenhof BVBA hiervan te verwittigen en
zijn precies aankomstuur op te geven.
19. De geldsommen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden
van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met
nalatigheidsintresten. Het bedrag van deze intresten bedraagt
de intresten dewelke door de "Belgische Vereniging van Banken"
worden toegepast op kaskredieten verhoogd met 2%.

Walshoutemstraat 74 - 3401 Walshoutem - België - info@aulnenhof.be - tel: +32 11 83 22 87 - www.aulnenhof.be

20. Elke rekening die het voorwerp uitmaakt van een
prijsvermindering, een teruggave of een commissie, toegestaan door
Aulnenhof BVBA vervalt ingeval van niet-betaling van de rekening op
de vervaldag.
21. Opzegging van reserveringen Bij ernstige en bewezen
redenen (ziekte, ongeval, overlijden) wordt maximaal 10. 000
Euro aangerekend waarbij het Aulnenhof BVBA vrij staat dit aan te
rekenen.
In gevallen waarvoor Aulnenhof BVBA verantwoordelijk noch
aansprakelijk is betaalt de klant de helft van de gereserveerde
diensten naar Ratio de prijs p.p. van de gevraagde prestatie. Wat
de maaltijden betreft zal de helft worden aangerekend van de nietgebruikte maaltijden.
22. Voorschotten Bij aanvraag van een reservatie kan de klant een
vrijblijvende optie verkrijgen gedurende 14 dagen. Wij behouden
ons recht een lopende optie eenzijdig te beëindigen mits de klant
vooraf te contacteren. Bij bevestigen van de optie door de klant
zal er een overeenkomst worden ondertekend en kan er een
voorafbetaling gevraagd worden. Ook een schriftelijke bevestiging
zonder handtekening volstaat. Dit bedrag zal in vermindering
gebracht worden van de uiteindelijke factuur.
Voorschotten Huwelijksfeesten Bij de reservatie van de zaal
wordt een aanbetaling gevraagd van €650,00. Vier maanden voor
het feest wordt 30% van het geschatte bedrag gevraagd. Op de
maandag voor het feest wordt een 3de voorschot gevraagd van
40%. Het eindsalddient binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum
vereffend te worden
Voorschotten overige feesten Bij een reservatie van de zaal
wordt een aanbetaling gevraagd van €250,00. Het eindsaldo dient
binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum vereffend te worden

23. Ingeval kortingen ten voordele van groepen worden toegestaan,
dan verstaat men onder een groep minimum 20 betalende
personen die zich effectief in Aulnenhof BVBA aanmelden. Het
correct aantal personen moeten meegedeeld worden ten laatste 14
dagen vóór het evenement. De tafelplanning wordt medegedeeld
ten laatste 14 dagen voor het evenement. Er kunnen maximaal 12
personen aan 1 ronde tafel (voorkeur van 10 personen). Eventueel
een eretafel is mogelijk voor maximaal 20 personen. Het opgegeven
aantal is bindend voor de vereffening van de rekening. Voor het eten
wordt steeds het bestelde aantal in rekening gebracht. Eventuele
overschrijding van dit aantal worden extra aangerekend, maar een
identieke maaltijd kan niet gegarandeerd worden. De dranken
worden enkel voor de werkelijk aanwezige gasten aangerekend.
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan Aulnenhof bvba
de klant naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de
volgende annuleringskosten in rekening brengen: Vanaf bevestiging
tot 26 weken voor het evenement: de klant betaalt de aanbetaling.
Tussen de 26 en 18 weken voor het evenement: de klant betaalt
30% van het geschatte bedrag. Tussen de 18 en 8 weken voor het
evenement: de klant betaalt 60% van het geschatte bedrag Tussen
de 8 en 2 weken voor het evenement: de klant betaalt 80% van
het geschatte bedrag Tussen de 2 weken en 1 week voor het
evenement: de klant betaalt 90% van het geschatte bedrag. Korter
dan 7 dagen voor het evenement: de klant betaalt 100% van het
geschatte bedrag. Nshow : de klant betaalt 100% van het geschatte
bedrag
24. Het contract wordt beheerst door het Belgisch recht.
Alle betwistingen voortkomende uit deze overeenkomst worden
beslecht voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van
Aulnenhof BVBA.

Bij gebrek van betaling heeft Aulnenhof BVBA het recht de reservatie
zonder vooropzeg te annuleren.
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