
KOFFIEPAUZE

CLASSIC € 5/PERS 
koffie, thee, plat- en bruiswater, bio vruchtensap 
Pajottenlander

PREMIUM € 8/PERS
koffie, thee, plat- en bruiswater, bio 
vruchtensap Pajottenlander, assortiment met 
koekjes van Destrooper, seizoensvruchtenmand

LUXE € 10/PERS
koffie, thee, plat- en bruiswater, bio vruchtensap 
Pajottenlander, assortiment van koekjes van 
Destrooper, seizoensvruchtenmand, 
chocolaatjes Mignonettes Côte d’Or,
petits fours

EXTRAS
+ mini-koffiekoeken: € 2/stuk
+ petits fours:  € 3/stuk
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LUNCH

CLASSIC  € 20/PERS
4 mini-broodjes/pers
2 mini-desserts/pers
koffie, thee, plat- en bruiswater, bio vruchtensap 
Pajottenlander         
+ wijn en bier: € 7/pers
*minder dan 10 personen: + € 12 leveringskosten

VITALITY  € 23/ PERS
1 mini-slaatje/pers
3 mini-broodjes/pers
2 mini-desserts/pers
koffie, thee, plat- en bruiswater, bio vruchtensap 
Pajottenlander
+ wijn en bier: € 7/pers
*minder dan 10 personen: + € 12 leveringskosten

BRUSSELS PREMIUM  € 26/PERS
1 mini-slaatje rauwkost/pers
3 mini-pistolets/pers
americain waterkers, Ardense ham, platte kaas met ui 
en radijs, witte worst mayonaise mosterd, tonijn 
mayonaise kappertjes waterkers, Gouda witlofsalade 
1 dessert/pers
koffie, thee, plat- en bruiswater, bio vruchtensap 
Pajottenlander
+ wijn en bier: € 7/pers

BRUSSELS DELUXE  € 31/PERS
1 mini-caesarsalade of quinoa gegrilde groenten/pers 
4 mini-pistolets/pers
club ham kaas truffelmayonaise, platte kaas gegrilde 
groenten, americain waterkers, tomatensalade en 
grijze garnalen, roastbeef knolselder, gerookte zalm 
komkommersla
1 dessert/pers
koffie, thee, plat- en bruiswater, bio vruchtensap 
Pajottenlander
+ wijn en bier: € 7/pers

LUXE  € 32/PERS
2 hapjes/pers
1 verrine/pers
1 mini-slaatje/pers
3 mini-broodjes/pers
2 mini-desserts/pers
koffie, thee, plat- en bruiswater, bio vruchtensap 
Pajottenlander
+ wijn en bier: € 7/pers
*vanaf 20 personen
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COCKTAIL

CLASSIC € 16/PERS
1 uur
bubbels
plat- en bruiswater, bio vruchtensap Pajottenlander, 
zoutkoekjes
+ 30 minuten: € 5/pers

PREMIUM € 19/PERS
1 uur
witte wijn, rode wijn
bier
plat- en bruiswater, bio vruchtensap Pajottenlander, 
zoutkoekjes
+ 30 minuten: € 5/pers

EXTRAS
+ bubbels: € 8/pers
+ gemengde schotel van fijne vleeswaren, ambachtelijke 
kazen en groene en zwarte olijven: € 9/pers
+ verrassingsbrood (50 mini-sandwiches): € 110/stuk
+  koude hapjes: € 3/stuk
+  koude verrines: € 4/stuk
+  soep: € 4/pers

Het BIP Meeting Center biedt aan de huurder een cateringdienst aan. De klant dient het definitieve 
aantal personen voor de cateringbestelling te bevestigen uiterlijk 3 werkdagen voor het evenement.  Na 
deze periode is het niet meer mogelijk om het aantal gecommuniceerde personen te wijzigen. Onze 
prijzen zijn per persoon of per stuk incl. btw en omvatten de nodige uitrusting volgens de gekozen 
formule, de dienstverlening, de installatie en de schoonmaak.

Het staat de huurder echter vrij een beroep te doen op de traiteur van zijn keuze, zonder dat hij daarvoor 
kosten oploopt. Externe traiteurs zijn verplicht om alle apparatuur mee te nemen die nodig is voor het 
goede verloop van hun opdracht, met inbegrip van de verwarmingsapparatuur. BIP Meeting Center levert 
geen apparatuur aan externe traiteurs, behalve een keuken die ter beschikking wordt gesteld.
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