
 

 

Koffietafels 
 
Als het definitieve afscheid van een geliefd persoon is gekomen, willen we met onze familie 
en vrienden samenkomen. Nog even tafelen en herinneringen ophalen.  Voor een minder 
leuke gelegenheid en met respect voor de overledene kan u terecht in Remise.  Wij zorgen 
voor u dat de organisatie van de maaltijd zo vlot mogelijk verloopt. Op onze sluitingsdag 
doen wij ook open. 
 
Wij staan ook open voor uw voorstel. 
Huur zaal (50 pers.) : tafels met papier, een bloem, kaars + vaste kosten: €75,00  
gratis bij min. 30 volwassen personen  
Voor grotere groepen stellen we ook de taverne (45 pers) en veranda (35 pers) ter 
beschikking.  Een totaal capaciteit van 135 personen. 
 
Koffietafel 1  € 12,50  
Assortiment pistolets en sandwiches 3 stuks p/p   
Beleg op schotel: hesp en kaas  
Mini koffiekoeken 2 p/p 
Koffie, thee, chocomelk inbegrepen 
 
Koffietafel 2  € 14,00 
Assortiment pistolets en sandwiches 3 stuks p/p 
Rozijnenbrood 
Beleg op schotel: hesp en kaas en  preparé   
Mini koffiekoeken 2 stuks p/p 
Koffie, thee, chocomelk inbegrepen 
 
Koffietafel 3  € 16,50 
Assortiment pistolets en sandwiches 3 stuks p/p 
Rozijnenbrood 
Beleg op schotel: hesp en kaas en preparé 
Mini koffiekoeken 2 stuks p/p 
Koekjes, cake en chocolaatjes 
Koffie, thee, chocomelk inbegrepen 
 
 
 
Koffietafel 4 Luxe  € 22.50   Buffetstijl op tafel 
Tomatensoep of seizoenssoep 
Assortiment pistolets en sandwiches 
Rozijnenbrood en suikerbrood  
Hesp – kaas -salami - brie 
Slaatjes: preparé, kipcurry, krabsla) 
1 koffiekoek of 1 spie taart p/p 
Koekjes, cake en chocolaatjes 
Glas cava of verse fruitsap 
Koffie, thee, chocomelk inbegrepen 
 
 



 

 

 
 
 Warme menu: € 25,00 
 
Soep   
Hoofdgerecht (vis of vlees) 
Dessert   
Voorbeeld : Tomatensoep 
       Scharfilelts of kalkoenrollade met warme groenten en kroketten of puree 
  appeltaart 
 
 
supplement plat en bruis water op tafel per verbruikte fles aan taverneprijs 

 
 
 
Optie: 
Beleg: gerookte zalm: € 2,50 p.p. 
            extra slaatje: € 2.00 p.p. 
Kaasplankje met noten en druiven: € 9.00 euro p.p. 
Mini dessertjes : chocomousse, tiramisu  € 3.00 p.p. 
Trio van zoet: bv. chocomousse, tiramisu,  ijs: € 8,50 p.p. 
Ambachtelijke pralines: 1,50 p.p. 
Fruitvlaai:  € 3,60 p.p. 
Verse soep: € 5,50 p.p. met balletjes €6,00 p.p.  (2x rondgaan) 
 
Tafellinnen: €3,00 p.p. 
Tafelpapier of place mats: geen extra kost 
 

 

Onze prijzen zijn inclusief btw 
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