Let's connect.
Iets te vieren zoals een verjaardag, trouwreceptie of babyborrel? Of wil je een afterwork
drink, netwerkevent of seminarie organiseren? Ook dan zetten we de deuren van
Het Landhuis voor jou open.
In de eventzaal met patio kan je terecht tot ongeveer 40 personen. Wij verzorgen de
catering, zodat jij je nergens iets van hoeft aan te trekken en met een gerust hart tijd kunt
spenderen met je gasten.
Voor vragen of een offerte mail administratie@soepenzoet.be

Formules vergaderruimte
Standaard aanwezig in de ruimte, koffie, plat water & bruisend water.

AFTERNOON MEETING			

€ 15,50

• Een glas vers fruitsap of vers appelsap

MORNING MEETING 			

€ 23,50

• Een glas vers fruitsap of vers appelsap

• Assortiment zoet
OPTIE VEGAN – LV – GLV – HEALTHY

• Griekse yoghurt (1-3)
aardbeiensaus met basilicum en munt
huisgemaakte granola
optie 2-4 (+ € 1,50)

(1) VEGGIE
(2) VEGAN

• 2 spiegeleitjes met desembrood en boter (1)

LUNCH MEETING 			

€ 25,50

• Drankje naar keuze (excl. alcholische dranken en mocktails)
• Lunch gerecht naar keuze + soep van de dag.
Vitello tonnato met toast (4-5)
desem brood I kalfsvlees I tonnato dressing
kappertjes I kerstomaat I rucola
optie 3 (+ € 1,00)
BC Bun (5)
bacon I gerookte kip I cheddar I botersla
jalapeño I mayo I oven patatjes
Salade feta met gegrilde groenten (1-3)
gegrilde aubergine I groene asperges I kikkererwten
oventomaatjes I feta I hummus I rucola
optie 2-4
The cool cobb (3)
spek I gerookte kip I cheddar I 2 spiegeleitjes I botersla
kerstomaat I maïs I avocado I vinaigrette
• Soep van de dag (+) balletjes, brood en boter (1) optie (2-3-4)
(Bij warme dagen voorzien wij een zomerse variant.)
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• Drankje naar keuze (excl. alcholische dranken en mocktails)

(3) GLUTENVRIJ
(4) LACTOSEVRIJ

(5) HALAL

