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,…

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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