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Business @ the tAble
Een vergadering, broodjeslunch, productvoorstelling of een zakelijke
receptie… stijlvol en anders.
U gebruikt de lichtrijke ruimte met al zijn high-tech faciliteiten voor uw
vergadering en/of presentatie.
Als het tijd is om te lunchen, maken we plaats om het lunchbuffet binnen te
rollen.
WAT SERVEREN WE ?
6 gerechtjes per persoon.
U laat ons kiezen, of U kiest zelf de gerechtjes uit de volgende uitgebreide keuze:
Groentesoep
Broodjes
Rijstsalade
Niçoise salade

Wraps
Couscous salade
Waldorfsalade
Oesters

Eénpansgerechtje/ovenschotel
Pastabowls
Gemengde salade
Noorse salade

Er is een drankenunit beschikbaar met een selectie van koffie, thee, waters, frisdrank en
vruchtensappen.
Er wordt ook een selectie van vers fruit aangeboden.

HOE GEBRUIKEN WE THE TABLE BIJ DEZE BELEVENIS ?
In de ruimte voorzien we een oplossing voor het tijdelijk wegplaatsen van persoonlijk materiaal.
The tAble rolt 1 maal de vergaderruimte binnen.
Per 4 personen voorzien we een repetitie van 6 gerechtjes per persoon mooi gepresenteerd op the
tAble. Na afloop van de maaltijd rolt de tafel weg en kan de meeting verder gezet worden.
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HOE LANG DUURT HET ?
Business @ the tAble is een formule die kan blijven staan zolang u zelf wenst.
Er kan worden gestart tussen 12u00 en 14u00 ’s middags.

WAT KOST BUSINESS @ THE TABLE ?
De maaltijd kost € 35 per persoon, alle voorgestelde dranken inbegrepen.
Huur van de ruimte om er te vergaderen kost:
€ 85 voor een halve dag (tot 4 uren) , € 100 voor een hele dag (water inbegrepen)
The tAble ruimte is voorzien van een flipchart, whiteboard, beamer, scherm, barco click & share
systeem en geluidsinstallatie.

MET HOEVEEL KUNNEN WE KOMEN ?
The tAble biedt plaats aan minimum 14 personen, en maximum 20 personen.

WAT MET ANNULERINGEN VAN DEELNEMERS IN MIJN GEZELSCHAP ?
Het gereserveerde aantal kan nog wijzigen tot 1 week op voorhand, maar er wordt altijd een
minimum van 14 personen aangerekend, ook al zakt uw gezelschap onder dit aantal.
Bij laattijdige annulering (minder dan één week) of bij afwezigen (van groepen groter dan 14
personen), wordt er voor de afwezigen 25% van de totaalprijs afgetrokken.

SPECIALE DIËTEN EN ALLERGIEËN ?
Het is belangrijk dat u ons op voorhand op de hoogte brengt als we moeten rekening houden met
speciale diëten en allergieën.

HOE KUNNEN WE RESERVEREN ?
Business @ the tAble is enkel boekbaar voor groepen, telefonisch of per mail, minstens één week op
voorhand.
Onze verantwoordelijke noteert in eerste instantie uw contactgegevens en bevestigt de afgesproken
datum en tijd.
Enkele weken voor uw belevenis, nemen wij contact om de praktische afspraken te bespreken.

HOE BETALEN WE ONZE GROEPSRESERVATIE ?
We spreken op voorhand af of u een groeps- of individuele rekeningen wenst.
De rekening wordt vereffend bij vertrek, tenzij we dit op voorhand anders hebben afgesproken.

Heeft u nog vragen? We horen ze graag!
Tot binnenkort,
The A Team.
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