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Family @ the tAble
In Ariane Hotel kan u met onze banketkaart genieten van uw familie- of
vriendenfeest. Wij bieden daarmee verschillende menu’s aan die prijs-kwaliteit
zeer sterk zijn. Onze banketkaart is bedoeld voor gezelschappen vanaf 10
personen, maar als u tussen de 14 en 20 personen bent, dan kan u voor uw
feest ook the tAble reserveren.
HOE GEBRUIKEN WE THE TABLE BIJ DEZE BELEVENIS ?
We bedienen u niet aan tafel zoals bij een klassieke maaltijd, maar we dresseren uw tafel in de
keuken, en rollen hem dan binnen. We bedienen u enkel van drank aan de tafel.
Na elk gerecht trekken we de tafel terug naar de keuken.
Tussen de gerechten door kunt u uw glaasje bijhouden.

WAT IS DE MEERPRIJS VOOR FAMILY @ THE TABLE ?
€ 10 extra per persoon, niet mogelijk voor menu Tijm. Alleen mogelijk als de ruimte beschikbaar is,
Definitieve bevestiging 1 week voor het banket.

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

HOE KUNNEN WE RESERVEREN ?
U mag uw wens om the tABle te boeken laten weten bij de menubespreking van uw banket. Het is
enkel mogelijk als er geen andere belevingen geboekt staan op die dag.

Heeft u nog vragen?
We horen ze graag!
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