KICKSTART YOUR DAY - ontbijtformules voor groepen vanaf 24 personen.
Trakteer je gasten, collega’s of klanten op een origineel ontbijt in HAVEN.
Onze ruimte beschikt over draadloos internet en een projector met scherm,
ideaal voor een vergadering of bedrijfsevenement.

STANDARD

15 euro per persoon exclusief BTW *

brood COMPAAN & croissants
ham & kaas, bio-confituur & chocopasta
muesli WEES GEGROET GRANOLA & bio-yoghurt, verse fruitsalade
gekookt eitje
koffie & thee, vers fruitsap, water
DELUXE
22 euro per persoon exclusief BTW *

STANDARD ontbijt
assortiment koffiekoeken & pistolets
verschillende eierbereidingen & gerookte zalm
glaasje cava achteraf

* Prijzen exclusief zaal & bediening: 300 euro exclusief BTW
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WALKING DINNER - receptie & maaltijd voor groepen vanaf 30 personen.
We nemen jou en je gasten mee op een smakelijke rondreis en laten jullie
proeven van authentieke - street food - gerechten uit alle windstreken.

WALKING DINNER

55 euro per persoon exclusief BTW *

Van pittige papajasalade uit het Noorden van Thailand tot Pugliaanse
bombette, we werken graag een persoonlijk voorstel uit.
Deze formule omvat 4 hapjes en 4 gerechten, een aperitief en dranken
tijdens de receptie & maaltijd (aanvang & duurtijd overeen te komen).
Contacteer ons voor meer info via info@eethaven.be of 0472 337 236.

* Prijzen exclusief zaal & bediening: 300 euro exclusief BTW
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Middag- of avondmaal aan tafel, mogelijk vanaf 16 personen.

Aan tafel! Verwen je gasten met een feestmaaltijd op maat, over de middag
of ‘s avonds. Ideaal voor een familiefeest of originele bedrijfsuitstap.

STANDARD

55 euro per persoon exclusief BTW *

Maak kennis met nieuwe gerechten uit verschillende regio’s van de wereld!
Deze formule bestaat uit een gepersonaliseerd menu met hapjes, een
voorgerecht, 5 hoofdgerechten om te delen en een dessert.
Ook inbegrepen zijn een aperitief vooraf en huisgemaakte limonade, water
en onze huiswijn 2015 DOMAINE DE L’ARJOLLE tijdens de maaltijd.
DELUXE

65 euro per persoon exclusief BTW *

Nét iets feestelijker dan STANDARD, met meer exclusieve ingrediënten en
wijnen (PUGLIA PRIMITIVO / WEINGUT HERIBERT BOCH TROCKEN).
Contacteer ons voor meer info via info@eethaven.be of 0472 337 236.
* Prijzen exclusief zaal & bediening: 300 euro exclusief BTW
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HAVEN PRIVÉ – ruimte tot 150 personen (zitplaatsen voor 120 personen).
HAVEN als locatie voor je evenement? We maken er samen een succes van!

VERHUUR VAN 8U TOT 12U
600 euro exclusief BTW *

VERHUUR VAN 15U TOT MIDDERNACHT
1.000 euro exclusief BTW *

Prijzen inclusief basisinrichting, keuken(materiaal), personeel en opkuis.
Exclusief extra decoratie, DJ of muziekinstallatie. Eigen catering is mogelijk
mits afkoopsom.
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