VERGADERINGEN
&
SEMINARIES

Restaurant Au Bain Marie beschikt over een vergaderzaal voor maximaal 20 personen.
Deze zaal bevindt zich op de 1e verdieping van het restaurant, waar u in alle rust kunt
vergaderen.
Verder beschikken we over onze 2 afsluitbare ruimtes die ideaal zijn voor een kleine
recepties of diners voor groepen. De zaaltjes zijn beschikbaar voor respectievelijk
maximaal 16 en 24 personen.
Het restaurant kan deels of volledig afgehuurd worden voor trouwfeesten,
communiefeesten, jubilea, rouwmaaltijden… Wij verzorgen u een feest op maat,
geheel naar uw voorkeuren en wensen.
Capaciteiten

Receptie

Banket

School

Boardroom

Theater

U-vorm

Vergaderzaal 1e
verdieping

30

15

15

15

20

10

Ruimte 1 (Bar)

25

18

Ruimte 2 (zaal
Leiekant)

30

24

150

110

Restaurant
(volledig)

!

Terras & Tuin

250

Vergaderarrangement
Wij bieden vergaderpakketten op maat. Zowel voor een halve dag, volledige dag of
avondvergadering. Uiteraard kunt u genieten van een heerlijke lunch of diner voor,
tijdens of na uw vergadering in het restaurant.
Wij kunnen eventueel ook een snelle broodjeslunch serveren in de vergaderzaal.
Arrangement inclusief:

1/2 dag

Volledige dag

Zaalhuur

45 € pp

55 € pp

Permanente koffiepauze in de zaal met
(koffie)koekjes, koffie, thee, water en fruitsap
3-gangen daglunch / aperitief / 1 glas wijn / water

U kunt ook opteren om een standaard vergaderpakket te combineren met ons
maandmenu (vanaf € 44 pp) of à la carte gerechten geserveerd in ons restaurant.
Arrangement inclusief:

1/2 dag

Volledige dag

Avond

Zaalhuur

25 € pp

35 € pp

30 € pp

Permanente koffiepauze in de zaal met
(koffie)koekjes, koffie, thee, water en
fruitsap

Deze tarieven gelden voor vergaderpakketten van 8 - 20 personen, en zijn inclusief:
•
•
•
•
•

Flipchart
LCD-scherm voor projectie
Gratis WIFI
Pen & papier
Water in de vergaderzaal

Supplement zaalhuur voor vergaderingen < 8 personen:
Supplement
zaalhuur

1/2 dag

!

50 €

volledige dag
100 €

avond
40 €

Contactgegevens

Wij verwelkomen u graag in onze zaak!
Isabel Deboel
Restaurant Au Bain Marie
Emiel Clauslaan 141
9800 Deinze
0032 (0)9 222 48 65

!

www.aubainmarie.be
info@aubainmarie.be

