samen genieten met uw gasten
van een prachtig kader
met zijn authentieke tuin
op het gezellige terras
of sfeervol onder de bomen

056 41 80 75
info@restaurant-abdijpoort.be

TUINVERHUUR
In alle rust, heerlijk samen zijn in een huiselijk kader!

Nodig je gasten uit voor een zomers tuinfeest,
en laat hen op een zomerse dag of avond genieten
in een mooi stukje natuur.
Het restaurant en de gezellige tuin staan ter beschikking
om er je eigen tuinfeest te organiseren.

Meer informatie zie p. 4

FEESTFORMULES
Zorgeloos feesten en culinair genieten!

Geniet van uw verjaardag, babyborrel, jubileum,
doopfeest of eender welke gelegenheid die een feestje
verdient. Laat ons uw feest tot in de puntjes organiseren
zodat u enkel hoeft te genieten van de gezellige sfeer, het
fijne gezelschap en de culinaire ervaring.

Meer informatie zie p. 5
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UW FEEST IN RESTAURANT DE ABDIJPOORT
Privé
U kan vrij en exclusief genieten van het domein en het restaurant.

Persoonlijk
Wij geloven in de kracht van persoonlijke aanpak. Wij denken en werken mee aan uw
totaalverhaal waarin beleving, gastvrijheid en smaak centraal staan.

Unieke locatie
Deze zomer kan u uw gasten in privésfeer ontvangen, op een unieke locatie langs de Leie.

Veilig
Wij houden ons aan de opgelegde maatregelen en instructies.

Aankleding
Wij zorgen voor een gezellige sfeer en klassevolle aankleding.

Culinair
Het team van De Abdijpoort combineert smaak, kwaliteit en creativiteit.
De chef werkt met seizoensgebonden grondstoffen en unieke ideeën
en creëert voor u een culinaire ervaring.

Kindvriendelijk
Spelen en ravotten kan naar hartelust in onze uitgestrekte tuin die volledig van
de openbare weg is afgesloten. Voor de kleinsten voorzien wij kinderspeelgoed,
schommel,… en ook de mogelijkheid om een springkasteel te laten plaatsen.
Aangepaste kidsformules zijn voor de keuken geen enkel probleem;
gratis voor kinderen tot 3 jaar en tot 10 jaar aan de helft van de prijs.

056 41 80 75
info@restaurant-abdijpoort.be
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TUINVERHUUR
Organiseer uw feest, borrel, event,… op de mooie feestlocatie De Abdijpoort.
Creëer met onze unieke locatie en prachtige tuin uw privé feest in een
huiselijke sfeer. U kan onze site huren en genieten van een mooie zomerdag
of -avond op ons zonnig terras.

Formule:
Privégebruik van het domein van De Abdijpoort:
inclusief mooie tuin, zonnig terras en faciliteiten van het restaurant.

Gebruik van alle tuinmeubilair (tafels en stoelen)

Een locatieverantwoordelijke en bemanning van de bar.

De huurprijs van de locatie bedraagt € 300/dag, inclusief opkuis.
Indien u op voorhand toegang tot locatie wenst, kan dit in overeenkomst.

Dranken worden exclusief afgenomen en bediend door De Abijdpoort.

Bediening in de zaal of op het terras of in de tuin
bedraagt €30 per uur/per personeelslid.
Verbruik wordt berekend per fles, per bak,…
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FEESTFORMULES
De Abdijpoort organiseert uw feest zodat u zorgeloos kan genieten van uw
gezelschap, de gezellige sfeer, de mooie omgeving, het zonnig terras
en een culinaire ervaring.
Wij wensen met onze persoonlijke aanpak voor u en uw gasten een
onvergetelijk moment te creëren. Dankzij onze transparante formules kunt u
uw feest afstemmen op uw budget.
U kan kiezen tussen onderstaande formules
SUMMER VIBES (zie p. 6)
STREETFOOD STYLE (zie p. 7)
ONTBIJT & BRUNCH (zie p. 8)
BARBECUE (zie p. 9)
CLASSIC WALKING DINNER (zie p. 10)
CLASSIC SITTING DINNER (zie p. 11)

Wij stellen deze formules aan u voor vanaf 20 personen in weekends en op
feestdagen, vanaf 15 personen in de week.
Wenst u een themafeest te organiseren? Of extra aankleding?
Een DJ of een band voor wat extra sfeer?
Liever een tent om tot in de vroege uurtjes te kunnen doorfeesten?
Of een springkasteel om de kleintjes te entertainen?
Wij staan u hierin graag bij!
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SUMMER VIBES
De meest gezellige zomerse momenten spendeer je
in gezelschap met vrienden en familie,
met een zomers drankje, een verrassend buffet en een fris dessertje.

Formule:
Huissummercocktail alcoholisch of non-alcoholisch en tapasplank
Buffet aan koude summer dishes: klassieke maaltijdsalades, zomersalades,
carpaccio van rund, tomaat-mozzarella, gazpacho, pastasalade
gemarineerde zalm, wrap….
Homemade coctailfrisco en soft-ijsjes
Wijn, water, frisdrank, pils inbegrepen
prijs per persoon: € 50 (2,5u)
prijs per kind: € 25 (2,5u)

Dranken nadien per consumptie of
klassiek drankenforfait (wijn, water, frisdrank, pils) € 10 per uur.

056 41 80 75
info@restaurant-abdijpoort.be

6

STREETFOOD STYLE
Gezellige eetkraampjes waar je een waaier aan hapklare wereldgerechten
- streetfood – kan vinden, het zorgt meteen voor fijne vakantieherinneringen.
Wij serveren u deze op basis van walking- dinner of hedendaags
buffetconcept.

Formule:
12 stuks streetfood-style tapas, hapjes en dessert:
sushi, pinchos, Mexicaanse haute dog, Chinese rijst met kip, Italiaanse pizza,
fish & chips, Hawaian poke bowl, boules de Berlin, suikerwafel,…
Wijn, water, frisdrank, pils inbegrepen
prijs per persoon: € 55 (2,5u)
prijs per kind: € 27 (2,5u)

Dranken nadien per consumptie of
klassiek drankenforfait (wijn, water, frisdrank, pils) € 10 per uur.

056 41 80 75
info@restaurant-abdijpoort.be
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ONTBIJT & BRUNCH
Gasten ontvangen met de ochtendzon, een glaasje bubbels en heerlijke
ontbijtkoeken en brunchgerechten.

Formule:
Een glaasje bubbels of mocktail
Diverse ontbijt – en brunchgerechten in buffetvorm:
. hartige en zoete zaligheden (assortiment pistolets, ontbijtkoekjes,
ontbijtgranen, granola’s, zelfgemaakte confituren, yoghurts, kaas- en
charcuteriebuffet, verse fruitsalade,…)
. verfijnde warme & koude seizoens gerechten (American pancakes,
seizoensquiche, ei met spek, zoute soesjes, gerookte zalm, zomersalades,... )
. zoetbuffet (dessertglaasjes, boules de Berlin, taart, cupcakes,…)
Vruchtensap, melk, koffie en thee
prijs per persoon: € 40 (2,5u)
prijs per kind: € 20 (2,5u)

Dranken nadien per consumptie of
klassiek drankenforfait (wijn, water, frisdrank, pils) € 10 per uur.

056 41 80 75
info@restaurant-abdijpoort.be
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BARBECUE
Onze chef aan het vuur verzorgt voor u en uw gasten een culinaire maaltijd
met vlees en vis op de barbecue, alsook voorzien we een ruim assortiment
aan salades en sausjes

Formule:
Cava met barbecuehapjes of tapasplank
Barbecue-assortiment van vlees en vis: filet mignon, gemarineerde
lamskotelet, barbecuespek, witte pens, … reuzengamba, mosseltjes op de
barbecue, papillot van vis, zalmspies,…
Groentenbuffet en koude sausjes: aardappelsalade, pastasalade met pesto,
bbqsalade, Italiaanse salade met ruccola, kleurentomatensalade, triosalade
met bloemkool, tomaat en boontjes, Mexicaanse salade,…
Dessert: gemarineerde gegrilde watermeloen met wodka
Wijn, water, frisdrank, pils inbegrepen
prijs per persoon: € 55 (2,5u)
prijs per kind: € 27 (2,5u)
Dranken nadien per consumptie of
klassiek drankenforfait (wijn, water, frisdrank, pils) € 10 per uur.

056 41 80 75
info@restaurant-abdijpoort.be
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CLASSIC WALKING DINNER
U en uw gasten genieten culinair van kleine en verfijnde gerechtjes in een
ongedwongen sfeer en losse setting van tafels en staantafels.

Formule:
Huisaperitief met tafelgourmandises
3 fingerfood hapjes
2 koude hapjes
2 warme hapjes
2 walking dinner bordjes
2 kleine dessertjes

prijs per persoon: € 50
prijs per persoon incl. wijn en water: € 70
prijs per kind: € 25
Dranken nadien per consumptie of
klassiek drankenforfait (wijn, water, frisdrank, pils) € 10 per uur.

056 41 80 75
info@restaurant-abdijpoort.be
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CLASSIC SITTING DINNER
Een klassiek en culinair diner aan tafel
is voor eender welke gelegenheid altijd fijn en gezellig.

Formule:
Huisaperitief met 3 hapjes
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Dessert
Koffie

We serveren steeds menu’s met verse seizoensproducten,
deze variëren dus maar kunnen volgens uw wensen aangepast worden.
prijs per persoon: € 60
prijs per persoon incl. wijn en water: € 80
prijs per kind: € 27
Dranken nadien per consumptie of
klassiek drankenforfait (wijn, water, frisdrank, pils) € 10 per uur.

056 41 80 75
info@restaurant-abdijpoort.be

11

