
 

 

  

Koffietafel 

Pistolets (2 p.p. ) 

Parmaham, kaas, preparé 

Choco, boter, brie, confituur 

 

Assortiment koffiekoekjes (3 p.p. ) 

 

Gebak 

 

Dranken  

Koffie, thee à volonté maaltijd 

Excl andere dranken 

 

Deze menu is enkel een voorstel, in onderling overleg maken we graag een variatie op 

deze of een nieuw voorstel 

 

booking@leffeturnhout.be 

Aan € 14,90 per persoon 

Minimum 15 personen 



 

Optie 1 : Verhuur zaal, zonder consumptie 

  Zaal : € 125 voor 5u 

Optie 2 : Verhuur zaal, met consumptie drank , eigen 

bediening vanuit koeling 

  Zaal  : gratis 

Min. 10 personen 

  Drankprijzen – 10% 

  Vaten : per volledig vat 20 Liter 

  Min. 2 consumpties per uur per persoon 

Optie 3 : Verhuur zaal, met consumptie drank , met 

bediening 

  Zaal  : gratis 

Min. 10 personen 

  Drankprijzen volgens menu 

  Vaten : per volledig vat 20 Liter 

  Min. 2 consumpties per uur per persoon 

Zaal prive 



 

 

  

Leffe receptie 

Frituursnacks 

Loempia, warm gemengd 

Quart-Croq 

Mini croque-monsieur 

Assortiment belegde broodjes 

4 soorten 

Dessertbuffet 

Drank (3u all-in) 

Welkomstdrank Cava 

Warme dranken, frisdranken, wijn, bier  

Geen sterke dranken en cocktails 

Extra uur drank € 10 per uur 
 

Deze menu is enkel een voorstel, in onderling overleg maken we graag een variatie op 

deze of een nieuw voorstel 

booking@leffeturnhout.be 

Aan € 33,90 per persoon 

Minimum 20 personen 



 

 

  

Royal receptie 

Scampi Royal 

Gebakken scampi 

Seizoenfantasie 

Soepje 

Kippenbrochette 

Spiesje gezond 

Assortiment belegde broodjes 

4 soorten 

Dessertbuffet 

Drank (3u all-in) 

Welkomstdrank Cava 

Warme dranken, frisdranken, wijn, bier  

Geen sterke dranken en cocktails 

Extra uur drank € 10 per uur 
 

Deze menu is enkel een voorstel, in onderling overleg maken we graag een variatie op 

deze of een nieuw voorstel. 

booking@leffeturnhout.be 

Aan € 39,90 per persoon 

Minimum 20 personen 



 

 

 

Tapas 

Aperitief vh huis / Vers fruitsap 

Mix van Tapasbroodjes 

…… 

Parmaplankje 

 

Leffe kaas 

 

Spiesje gezond 

Dessertbuffet 

Drank (3u all-in) 

Welkomstdrank Cava 

Warme dranken, frisdranken, wijn, bier  

Geen sterke dranken en cocktails 

Extra uur drank € 10 per uur 
 

Deze menu is enkel een voorstel, in onderling overleg maken we graag een variatie op 

deze of een nieuw voorstel. 

booking@leffeturnhout.be 

Aan € 27,50 per persoon 

Minimum 20 personen 


