Seminariehoeve
Wij beschikken over 3 vergaderruimtes:
•

Seminariezaal Lyceum: de grote vergaderzaal met daarbij koffiebar en mezzanine
(max. 40 personen)

•

Lounge Lyceum: de lounge met daarbij koffiebar en mezzanine (max. 10 personen)

•

Residentieel Calidon: vergaderzaal met aansluitend de slaapkamers van de B&B
(max. 8 personen)

Lyceum, zowel de zaal als de lounge, wordt per dagdeel verhuurd:
•
•
•

van 8u tot 13u
van 13u tot 18u
van 18u tot 23u

De zalen
Seminariezaal Lyceum
Zaal van 100m² met eigen karakter en een aangename sfeer. Geeft uit op de buitenpatio
en weide. Ademt daardoor een inspirerende atmosfeer uit. Wordt altijd samen met
koffiebar en mezzanine verhuurd.
Capaciteit:
•
•
•
•

Conferentieopstelling (U-vorm): max. 30 personen
Klassikale en theateropstelling: max. 40 personen
Dinner: max. 65 personen
Receptie: max. 120 personen

Prijs: 150€/dagdeel.
Gebruik van communicatie-apparatuur (projector 4500 lumen, projectiescherm, draadloze
micro, clip-on micro, internet/wifi, flipchart): 55€/dagdeel

Lounge Lyceum
Koffiebar, mezzanine en lounge wordt verhuurd aan kleinere gezelschappen (max. 10
personen) voor werkvergaderingen.
Prijs: 95€/dagdeel.
Gebruik van apparatuur (projector, projectiescherm, internet/wifi, flipchart): 35€/dagdeel
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Residentieel Calidon
Deze vergaderzaal sluit aan bij de B&B. Daarom wordt ze uitsluitend gebruikt voor
residentiële vergaderingen.
Prijs:

•
•

•

245€/persoon, minimum 3 personen
hierin is inbegrepen:
o 1 overnachting met uitgebreid ontbijt
o gebruik van de vergaderzaal van 8u tot 's anderdaags 16u
o 2x broodjeslunch
o koffie, thee, fruitsap, water
o versnaperingen (home made)
extra dag of persoon: 115€/pers/dag

Inbegrepen: projector, projectiescherm, vaste pc met internet, wifi, flipchart

Catering
Standaardformule
Onze standaardformule voor een volledige vergaderdag:
•
•
•
•

Ontvangstkoffie met versnapering
Koffiebreak voormiddag met vers fruit
Broodjeslunch met belegde broodjes (min. 3 soorten broodjes en 4 soorten beleg
met groentjes)
Koffiebreak namiddag met home made gebak

Koffie, thee, waters en fruitsap zijn de ganse dag beschikbaar.
Prijs: 32€/persoon voor minimum 6 personen
Opties:
•
•
•
•

Kleine flesjes water op de vergadertafels: 1,25€/flesje (aangerekend volgens
verbruik)
Mini sandwiches en mini koffiekoekjes bij ontvangstkoffie: +4€/persoon
Volledig ontbijt met broodjes en koffiekoekjes, croissants, meerdere soorten
vleesbeleg en kaasbeleg, yoghurt, granen, ... : +12€/persoon
Uitgebreide broodjeslunch met extra soep en dessert: +6€/persoon
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After work drink
De kers op de taart van een geslaagde vergadering of seminarie is een drink waar je met
collega’s of klanten verder kan netwerken en socializen. Dranken worden afgerekend
volgens verbruik. Als fingerfood serveren wij graag verse rauwe groentjes met dipsausjes.
De prijzen van onze dranken zijn:
•
•
•
•

•

Frisdranken 1,50€/flesje
Pils 1,50€/flesje
Streekbieren 2,50€/flesje (Caves, Gouden Carolus Classic, Westmalle Tripel)
Huiswijn en -cava 25€/fles
o rood: Côtes de Roussillon « Domaine Bousquet »
o wit: Pays d’Oc « Les Berchets »
o cava: Clos Amador Brut Reserva
Champagne Gérard Lassaigne, Brut Chardonnay 35€/fles

Lunch of dinner
De prijs van lunch of dinner hangt af van het aantal personen en de dranken keuze. Vraag
daarom een gepersonaliseerd voorstel. Een greep uit de mogelijkheden.
Voor het voorgerecht kan u kiezen uit:
•
•
•
•
•
•

Waldorfsla, toast met geitenkaas en honing
Scampi’s Diabolique
Pladijsfilet met prei en maïscrème
Schelvishaasje met gegrilde courgette en wortelpuree
Wildpaté met gebrande sjalot en vijgen
Melktong op Normandische wijze

Voor het hoofdgerecht kan u kiezen uit:
•
•
•
•
•
•

Fazant met witloof en een truffeljus met Karmeliet
Everzwijnfilet met oesterzwammen in een rode wijnsaus
Hertenragoût met wintergroentjes
Varkenshaasje met gevulde kool en spekjes
Kalkoentournedos met kokoscurry
Runderhaasje Stroganoff

Voor het dessert kan u kiezen uit:
•
•
•
•
•
•

Taartje van limoen en meringue
Kwarktaartje met rabarber, appel en crème anglaise
Chocoladerijstpap met advokaat
Appelstrüdel
Tiramisu van Bastogne-speculaas
Crème caramel met koffie
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Warm buffet
Tijdens de lunch van een vergadering kan ook een warm buffet geserveerd worden. Vraag
onze gepersonaliseerde offerte. Meestal worden 2 gerechten gekozen uit:
•

•

•

•

Vis
o Scampi’s Diabolique
o Scampi’s met curry, kokos en limoen
o Zalm in een dijonaisesaus met prei
o Victoriabaars in een limoensausje
o Visserspotje
o Gevulde pladijsfilet met pladijs
o Duo van zeetong en zeewolf met champignons
o Paëlla
Pastagerechten
o Vislasagne
o Vegetarische lasagne
o Pasta met gerookte zalm
o Pasta met kip en pestoroom
o Pasta met scampi en tomaat
Vleesgerechten
o Varkenshaasje fine champagne
o Gentse waterzooi met fijne groentjes
o Kalkoenfilet met sinaasappelsaus
o Konijnenbout met spek en champignons
o Lamsragoût met raapjes
Wild gerechten ( seizoen)
o Fazant Brabançonne
o Hertengoulash met wintergroentjes

De gerechten worden aangevuld met kroketjes, pommes duchesses, rijst, gebakken
aardappelen of gegratineerde aardappelen.

Streekgerechten
Een originele formule is een warm buffet met streekgerechten:
•
•

Konijn filets met pruimen en sausje op basis van Caves (typisch Liers bier)
Mechelse koekoek met een sausje op basis van Gouden Carolus (typisch Mechels
bier)

Als dessert wordt een Liers Vlaaiken geserveerd. Het eerste Vlaams streekgerecht dat op
Europees niveau erkend is.
Hierbij schenken wij: Caves uit Lier, Gouden Carolus Classic en Westmalle Tripel
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Algemene voorwaarden.
Diverse lasten en taksen
Alle taksen mbt auteursrechten zoals Sabam en Billijke Vergoeding, zijn ten laste van de
klant/organisator.

BTW
Tenzij anders en uitdrukkelijk vermeld, zijn alle prijzen exclusief btw.

Reservaties
De reservaties zijn pas definitief na betaling van een voorschot van 50% van de huurprijs
van de zaal. Bij annulatie wordt dit voorschot zonder uitzondering ingehouden. Het
voorschot is te betalen op rekening:
•
•
•

IBAN BE09 6451 0289 0157
BIC JVBABE22
op naam van Synergo bvba, Bossen 16, 2500 Koningshooikt

In afwachting van een voorschot worden reservaties maximum 2 weken aangehouden.

Betalingsvoorwaarden
Alle rekeningen zijn contant te betalen. Laattijdige betaling van de facturen heeft als
gevolg dat we van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanspraak
kunnen maken op verwijlinteresten.
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