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KOFFIETAFEL BASIS 
– zelf beleggen Formule 1 

 
Kostprijs formule 1: 18,00 Euro pp 

 
 Diverse broodjes (4 stuks pp): witte en bruine pistolets en/of sandwiches belegd met jonge 

kaas, ontvette hesp, bacon en salami 

Op tafel gezet, zelf te beleggen 

 Assortiment van koffiekoeken: 1 pp 

 Kinderen: confituur 

 Koffie en thee naar believen 

 Tafels met tafelpapier en tafeldecoratie 

 Huur van de zaal inbegrepen 

 

Er bestaat de mogelijkheid om na de maaltijd iets fris aan te bieden (één of meerdere) 

(betalend per consumptieprijs 2,20 – 3,30 Euro). 

 

 

 
 
 

KOFFIETAFEL MET SLAATJES 
– zelf beleggen Formule 2 

 
Kostprijs formule 2: 20,00 Euro pp 

 
 Diverse broodjes (2 stuks pp): witte en bruine pistolets en/of sandwiches belegd met jonge 

kaas, ontvette hesp, bacon en salami 

Diverse broodjes (2 stuks pp): witte en bruine pistolets en/of sandwiches belegd met slaatjes: 

kipcurry en krabsalade * 

Op tafel gezet, zelf te beleggen 

 Assortiment van koffiekoeken: 1 pp 

 Kinderen: confituur 

 Koffie en thee naar believen 

 Tafels met tafelpapier en tafeldecoratie 

 Huur van de zaal inbegrepen 

 

* Indien andere slaatjes gewenst kunnen deze worden aangepast (mogelijk aangepaste prijs) 

 

Er bestaat de mogelijkheid om na de maaltijd iets fris aan te bieden (één of meerdere) 

(betalend per consumptieprijs 2,20 – 3,30 Euro). 
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KOFFIETAFEL MET SLAATJES EN SOEP 
– zelf beleggen Formule 3 

 
Kostprijs formule 3: 23,00 Euro pp 

 
 Soep (tomatenroomsoep met balletjes) met minipistolet 

Diverse broodjes (1,5 stuks pp): witte en bruine pistolets en/of sandwiches belegd met jonge 

kaas, ontvette hesp, bacon en salami 

Diverse broodjes (1,5 stuks pp): witte en bruine pistolets en/of sandwiches belegd met slaatjes: 

kipcurry en krabsalade * 

Op tafel gezet, zelf te beleggen 

 Assortiment van koffiekoeken: 1 pp 

 Kinderen: confituur 

 Koffie en thee naar believen 

 Tafels met tafelpapier en tafeldecoratie 

 Huur van de zaal inbegrepen 

 

* Indien andere slaatjes gewenst kunnen deze worden aangepast (mogelijk aangepaste prijs) 

 

Er bestaat de mogelijkheid om na de maaltijd iets fris aan te bieden (één of meerdere) 

(betalend per consumptieprijs 2,20 – 3,30 Euro). 

 

 

 
 
 

KOFFIETAFEL BREUGELTAFEL 
– zelf beleggen Formule 4 

 
Kostprijs formule 4: 25,00 Euro pp 

 
 Soep (tomatensoep met balletjes) met minipistolet 

Breugeltafel met worsten (witte en zwarte pensen) met appelmoes, stoofvlees, vidé, frikadellen 

met krieken, gemengd fruit en brood (donker, grof en wit gemengd) 

Op een buffet gezet, zelf te bedienen 

 Assortiment van koffiekoeken: 1 pp 

 Koffie en thee naar believen 

 Tafels met tafelpapier en tafeldecoratie 

 Huur van de zaal inbegrepen 

 

 

Er bestaat de mogelijkheid om na de maaltijd iets fris aan te bieden (één of meerdere) 

(betalend per consumptieprijs 2,20 – 3,30 Euro). 
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KOFFIETAFEL UITGEBREID 
 – door traiteur Formule 5 

 
Traiteur naar eigen keuze, zelf te regelen. 

Kostprijs formule 5: zoals ander feest  
(drank met schenkingsrecht, onderling nog overeen te komen) 

 
 

Er bestaat de mogelijkheid om na de maaltijd iets fris aan te bieden (één of meerdere) 

(betalend per consumptieprijs 2,20 – 3,30 Euro). 

 

 

 

 

ANDERE FORMULES 
zijn steeds bespreekbaar! 
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ALGEMENE VOORWAARDEN UITVAART 

 
 

• Bovenstaande prijzen zijn inclusief btw en bediening. 

 

• In principe staat er geen eind uur op uw verblijf tenzij dit vooraf met u wordt besproken omwille van een 

aansluitend feest. 

 

• Het aantal personen dat u doorgeeft aan de begrafenisondernemer wordt ten allen tijde aangerekend, 

ongeacht het aantal gasten afwezig op de koffietafel. 

 

• Indien gewenst mag u een tafelschikking doorgeven wat uiteraard geen verplichting is. 

Desgevallend houden wij een tafel vrij voor uw naaste familieleden. 

 

• Er is een TV en een beamer in de grote zaal aanwezig. Ook achtergrondmuziek behoort tot de 

mogelijkheden. 

 

• De maximale capaciteit van de grote zaal bedraagt 240 personen. 

Die van de kleine zaal 70 personen. 

 

• In alle lokalen is een absoluut rookverbod van kracht. 

 

• Bij elke factuur worden administratiekosten gerekend ter waarde van € 2,60 (excl.). 

 

 


