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BNP Paribas Fortis, 1000 Bruxelles : BE 70 2100 5946 8025 - GEBA BE BB

Om U in de beste omstandigheden te kunnen ontvangen, vragen wij u om vanaf 8 personen, een iden-
tiek menu te kiezen voor het hele gezelschap : dit uit onze spijskaart of onze voorgestelde menu’s, naarge-
lang uw budget.

Om u te helpen : enkele voorstellen van menu’s «all in» :

• Menu «all in» vanaf 135 €  per persoon (op basis van onze 3 gangen lunch) : huisaperitief,  
1 glas witte wijn, 1 glas rode wijn, water en koffie inbegrepen (enkel ‘s middags)

• Menu «all in» vanaf 260 € per persoon (op basis van een 5 gangen menu) : champagne, 
wijnen geselecteerd door onze sommelier, water en koffie inbegrepen 

• Menu «all in» vanaf 310 € per persoon (op basis van een 6 gangen menu) : champagne, 
wijnen geselecteerd door onze sommelier, water en koffie inbegrepen 

• Menu «all in» vanaf 365 € per persoon (op basis van een 7 gangen menu) : champagne, 
wijnen geselecteerd door onze sommelier, water en koffie inbegrepen 

Het is mogelijk naargeland onze mogelijkheden om de menu’s aan te passen aan bepaalde diëten, net als 
aan bepaalde allergieën of andere wensen.
Gelieve dit dan wel te melden bij de reservatie.

In ieder geval :

o worden er geen extra kosten voor de huur van de zaal aangerekend.
o vragen wij U ons, om organisatorische reden, uw keuze van het menu 5 dagen op voorhand te laten 

weten.
o voorzien wij voor elke gast een menu eventueel gepersonaliseerd met foto, tekst of logo (in het Ne

derlands, Frans of Engels).
o wordt er gezorgd voor bloemversiering op tafel.
o is er een dienst «voiturier» te uwer beschikking. Wij raden U aan om ons adres in WAZE te 

programmeren, laat dit ook weten an Uw gasten.
o vragen wij U een voorschot van 75 € per persoon, om Uw reservatie te waarborgen (via 

overschrijving op rekening nr. 210-0594680-25 bij BNP Paribas Fortis Bank, 1000 Brussel IBAN : 
BE 70 2100 5946 8025, Swift code : GEBA BE BB).

o gelieve ons op voorhand te laten weten indien U een factuur wenst en ons volgende gegevens te be
zorgen:

o De naam van de contactpersoon
o Het e-mailadres voor het verzenden van de factuur
o Naam en adres
o B.T.W - nummer
o PO nummer indien nodig

o voor iedere wijziging aan het menu op dezelfde dag worden extra kosten in rekening gebracht.
o zijn de privé zalen beschikbaar vanaf 12:00 uur en 19:00 uur, de keukentafel vanaf 12:15 uur en 19:15 

uur.
o wijzen wij U erop dat er een laatste keer drank besteld kan worden om 16u en 23u30
o sluiting van onze zalen om 16u30 en 00u15

Aarzel nioet om ons te contacteren mocht U bijkomende informatie willen.


