FEESTBROCHURE

HET BESTE
VAN DE KEMPEN
OP ÉÉN PLEK
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Eén locatie, zoveel mogelijkheden. Uw event, vergadering,
receptie bij Colonie 7? Colonie 7 is niet enkel vanbuiten
een prachtig gebouw, ook binnenin huizen er heel wat
verborgen ruimtes. Zo heeft Colonie 7 drie flexibele event
locaties waar we met veel plezier uw event zo aangenaam
mogelijk maken.

HIERBIJ ALVAST
EEN EERSTE AANZET
VOOR UW FEEST.
We houden van maatwerk en een persoonlijke aanpak. Alles kan volledig
naar wens worden aangepast om er voor jullie de perfecte fomule uit te
halen.
We werken met seizoensgebonden
producten uit eigen regio, de Kempen.

garnituren

en

uitsluitend

verse

Samen met onze leveranciers engageren we ons voor lokale producten van
topkwaliteit met 100% traceerbaarheid en herkende oorsprong en welzijn
bij de kweek van plant of dier.
Ook willen we ons toewijden aan het gebruik van ecologische materialen
om zo een zero-waste management te ambiëren.
Veel succes met uw keuze en smakelijk eten !
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Conc eceptie
R
IN SERVICE

xx

Bubbels en jus d’orange
Witte en rode huiswijn

AAN DE BAR

xx
x
xx
xx
xx
xx
xx

Pilsbier
Cola/Cola Zero
Spa bruis/plat

SHARING PLATE
Assortiment ham
Gerookte zalm
Kazen uit eigen streek
Chorizo
Olijven
Zongedroogde tomaten
3 mini kaaskroketten
3 kippenboutjes
Balletjes in tomatensaus
Brood met hummus & tapenade

Duur 2 uren
Prijs per persoon € 25
Koffie & theebuffet: + € 2,00 p.p.
Liever champagne, prosecco of iets anders? Vraag
naar onze supplementen.
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Alle buffetten kunnen zowel zittend als staand in een
“walking dinner” gekozen worden. Minimum aantal
personen voor een buffet is 30. Aanpassingen mogelijk
volgens seizoen en beschikbaarheid producten.

PASTA BUFFET

xx
xx

Cannelloni spinazie ricotta
Pasta pesto met zalm
Pasta carbonnara
Vegetarische lasagne

€ 35,50 per persoon

SALADE BUFFET

xx
x

Seizoensgebonden salades (vis, vlees en veggie)
Variaties brood, boter, rauwkost salade,
vinaigrette & sauzen
Verse dagsoep

€ 32,50 per persoon
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Op aanvraag indien beschikbaarheid vanaf
45 personen (enkel in onze paardenstal).

TASTY GRILL
Gebakken op de OFYR:

xx
xx
x

BBQ- worst
Catch of the day
Steak
Hoevekip
Gamba’s

Saladbar
met
seizoenssalades,
gebakken
aardappelen, brood, boter, sauzen inbegrepen.
€ 38,50 per persoon
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LUNCH / DINER (2 GANGEN)

x

Verse dagsoep
Varkenshaasje met ambachtelijke kruidenkorst
Of

x

Varkenshaasje met ambachtelijke kruidenkorst
Moelleux met rood f ruit en vanille-ijs
€ 31 per persoon

LUNCH / DINER (3 GANGEN)

x
x

Carpaccio van rund
Catch of the day
Moelleux met rood f ruit en vanille-ijs
€ 41 per persoon

4 – GANGEN SEIZOENSMENU OP AANVRAAG.
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SWEET !
Upgrade
uw
dessert
naar
een
dessertenbuffet, deze kan u volledig
zelf samenstellen

xx
xx
xx
x

Mini boules
Donuts
Prof iteroles
Pralines & chocolade
Kokos rijstpap
Panna cotta
Witte chocolademousse

Prijs op aanvraag.
Wedding cake, taarten voor andere
gelegenheden? Alles is mogelijk bij
Colonie7.
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NIGHTBITES

xx
x

Warm gemengd
Frietjes met mayo / ketchup
Huisgemaakte Kempense
kaaskroketjes

€ 4,5 per persoon

WELKOMSTAPERITIEF
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t
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Odrinken

Hartelijk ontvangst van uw gasten met een welkomstaperitief.
Onze kelners schenken volgende dranken:
Cava
Rosé-wijn
Jus d’ orange
Uiteraard zijn andere dranken v/d bar op eenvoudige vraag verkrijgbaar.
Deze dranken worden permanent bijgeschonken voor de door u gekozen
tijdsduur.
1u:		
1,5u:		
2u:		

€ 9,80 p.p.
€ 13,50 p.p.
€ 17,20 p.p.

DRANKENFORFAIT
Wanneer u zich geen zorgen wilt maken over de drank tijdens uw feest,
raden wij u aan om gebruik te maken van onze interessante drankenforfaits.
Uw gasten kunnen gedurende de door u gekozen tijdsduur à volonté
consumeren. Tijdens het eten wordt er rode en witte wijn aan tafel
geschonken. Er wordt eveneens water voorzien. Daarnaast kan er gekozen
worden uit onze brede waaier aan dranken.
3u:
4u:
5u:
6u:

€
€
€
€

20,40 p.p.
23,20 p.p.
25,20 p.p.
27,10 p.p.

Drankenforfait tot TIJD *
* Drankenforfait wordt bij facturatie aangepast aan het einduur van het
feest.

DRANKENLIJST

xx
xx
x

Witte en rode huiswijn
Pilsbier Excelsior
Cola/Cola Zero
Spa bruis/plat
Ice Tea

Koffie & thee buffet
+ € 2 supplement
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SLAPEN IN EEN
GROENE OMGEVING
Onze gastenkamers liggen in Merksplas en beschikken over een prachtig
groene omgeving en een brasserie. U kunt genieten van het uitzicht op het
domein.
De kamers zijn voorzien van gratis WiFi en een eigen badkamer met een
douche of bad en een haardroger.
Er wordt elke ochtend een ontbijt geserveerd in de brasserie.
In de omgeving van de accommodatie kunt u diverse activiteiten
ondernemen, zoals wandelen en f ietsen.
Er is geen lift aanwezig en de kamers bevinden zich op de eerste verdieping

GASTENKAMERS 1 & 2

APPARTEMENT COLONIE 7

Ruime kamers met bad en douche,
inclusief ontbijt voor 2 personen
€ 135,00 per nacht incl btw

€ 340,00 per nacht incl btw
8 slaapplaatsen, 1 badkamer met
bad en apart toilet
Exclusief gebruik van bedlinnen en
handdoeken
Geen ontbijt inbegrepen.

Gebruik zetelbed
(enkel in kamer 2)
€ 35,00 per nacht incl btw

GASTENKAMERS 3, 4, 5 EN 6
Duplex-kamers met inloopdouche,
inclusief ontbijt voor 2 personen
€ 105,00 per nacht incl btw
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Huur bedlinnen + handdoeken
€ 25,00 per gast incl btw

Sleepht
tig

ALGEMENE MODALITEITEN

HUUR VAN DE ZALEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

DE LANDLOPER
Tot 50 personen
€ 250,00 per dag
€ 150,00 per dagdeel (4 uur of minder)

Zie www.colonie7.be.

DE KOLONIST
Tot 150 personen
€ 550,00 per dag
€ 300,00 per dagdeel (4 uur of minder)
DE PAARDENSTAL
Tot 120 personen
€ 550,00 per dag
€ 300,00 per dagdeel (4 uur of minder)

BTW

PRAKTISCHE AFSPRAKEN
Uw
reservatie
wordt
def initief
na
terugzending van de door u ondertekende
opdrachtbevestiging en de storting van
uw voorschot.
Het def initieve aantal gasten geeft U
ons ten laatste 10 werkdagen vóór het
evenement door.
Indien u vragen hebt kan u steeds terecht
op het hierna vermelde telefoonnummer:
+32 4 76 45 19 19.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief
personeelskost.

PARKING
Gratis parking tot 150 plaatsen. Laadpalen
voor elektrische wagens voorzien.
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ONTDEK DE TOEKOMST
VAN COLONIE 7

Tijdlijn
Juni 2022 Finaliseren bouwplannen + renovatie
Juli 2022 Publicatie aanbesteding binnenconstructie
November 2022 Aanvang werkzaamheden (+- 8 maanden)
Najaar 2023 Opening hotel, restaurant & meeting rooms

KAPELSTRAAT 10
2330 MERKSPLAS
___________
P: 014 81 12 94
E: INFO@COLONIE7.BE

SCAN ME

