
Contact: T 02 515 09 90 - events@vbo-feb.be

CATERINGFORMULES
• Onze tarieven zijn geldig tot en met 31 december 2021.
• Onze tarieven zijn exclusief btw (21%).
• Cateringbestellingen moeten uiterlijk één week (7 werkdagen) vóór de datum van het evenement worden doorgegeven.
•  Het definitieve aantal deelnemers moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de datum van het evenement worden meegedeeld en kan nadien niet 

meer worden gewijzigd. Dat aantal dient als basis voor de facturatie (zie onze annuleringsvoorwaarden).
• Het VBO werkt voor het aanbieden van cateringdiensten in zijn gebouw exclusief samen met een aantal erkende traiteurs.

Het VBO werkt samen met een aantal traiteurs die als enige bevoegd zijn om in de zalen van het VBO te werken.

CATERING (MET OF ZONDER DRANK)

ONTBIJTFORMULES

Express € 14 per persoon

Koffie, thee, infusie, sinaasappelsap, drie minikoffiekoeken (croissant, chocoladekoek, Zwitserse koek)

Business € 28 per persoon

Koffie, thee, infusie, sinaasappelsap, drie minikoffiekoeken (croissant, chocoladekoek, Zwitserse koek), assortiment brood (witte 
en volkorenpistolets, zachte sandwiches), ham, twee soorten kaas, assortiment yoghurt, verse fruitsalade 

BROODJESFORMULES

Express € 15 per persoon

Plateau of mand met broodjes en sandwiches (drie stuks p.p.), beleg (ham, kaas, tonijn, tuinkers), kleine salade in individuele 
portie, desserts (taartje, tiramisu, crème brûlée, fruitsalade, chocolademousse …)

Business € 20 per persoon

Plateau of mand met assortiment brood (drie stuks p.p.), luxebeleg (parmaham, tomaat mozzarella, brie, gerookte zalm, grijze 
garnalen), kleine salade in individuele portie, minidesserts (taartje, tiramisu, crème brûlée, fruitsalade, chocolademousse …)
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FORMULE VERRASSINGSBROOD

Express € 150 (1 verrassingsbrood per 15 personen)

Assortiment belegde ‘briocheboterhammen’ (garnalen, gerookte zalm, tonijnsalade, krabsalade of kipfilet, Goudakaas, mozzarella, 
kalkoenfilet, brie) of kleine boerenbroodjes belegd met fijne charcuterie, kazen en rauwkost 

Business € 180 (1 verrassingsbrood per 15 personen)

Assortiment geraffineerde zachte minisandwiches (garnalen, gerookte zalm, tonijnsalade, krabsalade of kipfilet, Goudakaas, 
mozzarella, kalkoenfilet, brie) 

FORMULE KOUDE SCHOTEL

Express € 25 per persoon

Gemengde koude schotel (charcuterie en vis), rauwkost, aardappels/pasta …, sauzen/vinaigrettes, brood, boter en dessert

Business € 30 per persoon

Luxe gemengde koude schotel (charcuterie en vis, of enkel vis), rauwkost, aardappels/pasta …, sauzen/vinaigrettes, brood, 
boter en dessert 

FORMULE DINER ZITTEND

Wij stellen u een selectie voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten voor waaruit u uw keuze maakt volgens de gekozen 
formule:

Express € 40 per persoon

Twee klassieke gangen (warm gerecht en eenvoudig nagerecht)

Business € 45 per persoon
Drieklassieke gangen (koud voorgerecht, warm hoofdgerecht en nagerecht)

Prestige € 50 per persoon

Drie luxueuze gangen (koud of warm voorgerecht, warm hoofdgerecht en nagerecht)

BUFFETFORMULE (vanaf 20 personen) 

Wij stellen u een selectie voorgerechten, hoofdgerechten en nagerechten voor waaruit u uw keuze maakt volgens de gekozen 
formule:

Express Koud buffet € 35 per persoon

Business Warm buffet € 40 per persoon

Prestige Koud en warm buffet € 45 per persoon
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ONTHAAL MET KOFFIE OF KOFFIEPAUZE DRANKEN TIJDENS DE MAALTIJD
Bij uw lunches of diners stellen wij volgende dranken voor:

Express € 7 per persoon

Koffie, thee, infusie, sinaasappelsap, plat water, 
bruiswater, Coca-Cola, Coca-Cola light, voorverpakte 
koekjes

Business € 14 per persoon

Koffie, thee, infusie, sinaasappelsap, plat water, 
bruiswater, Coca-Cola, twee stukjes cake, verpakte 
chocolaatjes met ofwel drie minitaartjes ofwel drie 
minikoffiekoeken (croissant, chocoladekoek en 
Zwitserse koek) per persoon

Express € 8 per persoon

Plat water, bruiswater, Coca-Cola, Coca-Cola light, 
fruitsap, koffie, thee, infusie

Business € 14 per persoon

Plat water, bruiswater, Coca-Cola, Coca-Cola light, 
fruitsap, koffie, thee, infusie, rode en witte wijn (Jupiler 
op aanvraag)

FORMULE COCKTAIL 

Wij stellen u een selectie hapjes voor waaruit u uw keuze maakt volgens de gekozen formule:

Cocktail express € 20 per persoon

Plat water, bruiswater, fruitsap, tomatensap, coca-cola, witte wijn, rode wijn, chips, gezouten pinda’s, mandje rauwkost (met 
sauzen), blokjes kaas, salami en olijven 

Cocktail business  € 25 per persoon

Plat water, bruiswater, fruitsap, tomatensap, coca-cola, witte wijn, rode wijn, chips, gezouten pinda’s, mandje rauwkost (met 
sauzen), blokjes kaas, salami en olijven met drie koude aperitiefhapjes

Cocktail prestige € 30 per persoon

Plat water, bruiswater, fruitsap, tomatensap, coca-cola, witte wijn, rode wijn, chips, gezouten pinda’s, mandje rauwkost (met 
sauzen), blokjes kaas, salami en olijven met drie koude en drie warme aperitiefhapjes

• Opties:  - Cava of mousserende wijn – € 8 per persoon
  - Champagne  – € 10 per persoon 

DRANKEN
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