
Groepsaanbod 2023
Een verkwikkend ontbijt of lekkere lunch maakt van je groepsbezoek

een topdag!

Ontbijt (tussen 10u en 11:30u)
code

1. Croissant  + 2 tassen koffie/thee en water € 12 O1
2. Broodjes, viennoiserie + koffie/thee € 22 O2

● hesp/kaas/confituur
● yoghurt
● spek/ei
● fruit
● fruitsap en water
(duur: 1.30 u.)

Hapjes

Wenst u verfijnde hapjes te reserveren in aanvulling van je lunch? Dat kan.
Info en reservatie via resto.botanicgarden@gmail.com.

Lunch tussen 12 tot 14u

1. Broodjeslunch € 24 BL
1 drankje inbegrepen (water, pils of cola)

(wijn, Floreffe, Kriekbier +€2)

Aangevuld met  water en koffie op tafel € 28,5 BL+

● Op tafel geserveerd: waaier van wraps, witte en bruine broodjes belegd met
Italiaanse ham, Hollandse kaas, Franse brie, Schotse zalm, pesto en Vlaamse
gekookte beenham afgewerkt met kraakverse salade en diverse seizoensgroenten
voor de nodige vitaminen en kleur.
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2. Combimenu (max. drie keuzes per groep)
1 drankje inbegrepen (water, pils of cola)

(wijn, Floreffe, Kriekbier +€2)

● Vegan: pasta met warme groenten en drankje € 22,5 SPV
● Kraakverse maaltijdsalades met brood en drankje: € 23,5

o Geitenkaas, gebakken spek en appeltjes SLG
o Gerookte zalm en fijne kruidenkaas SLZ
o Vegan salade met humus SLH

● Huisbereid rundsstoofvlees met abdijbier,
frietjes met sla en drankje € 26 STV

● Huisbereid koninginnenhapje (vol au vent),
frietjes met sla en drankje € 26 VAV

3. Soep met soepbroodje in aanvulling van het menu € 7,5 SOE

4. Kaas -en vleesschotel met gemengde salade € 33,5 KV
1 drankje inbegrepen (water, pils of cola)

(wijn, Floreffe, Kriekbier +€2)

Divers aanbod van fijne kazen en vleessoorten aangevuld met heerlijk brood en
kraakverse rauwe groenten.

Met water en koffie +€8 KV+
Met water, wijn en koffie op tafel +€15 KV++

Wij maken met veel plezier een aangepast menu rekening houdend met uw allergie
hiervoor vragen wij een kleine meerprijs van € 3,5 pp. Gelieve uw dieetwensen vooraf bij
reservatie door te geven aub.

Dessert

Wenst u dessert of gebak in aanvulling van de lunch te
reserveren?

Dat kan vooraf via resto.botanicgarden@gmail.com
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Dranken

Wenst u andere of extra dranken tijdens de maaltijd of in aanvulling ervan, kan u deze ter plaatse
aan de prijs van de dagkaart bestellen.

Middag break vanaf 15u

● Na 15u: Taart + 2 tassen koffie/thee € 12 TK

● Vanaf 16u: 2 Sandwiches hesp/kaas/taart + koffie en water € 16 STKW

● Receptie: € 29,5 REC
● Cava/mocktail/water/pils
● 3 verfijnde hapjes (1 vis, 1 vlees en 1 vegetarisch)
● Duur receptie: 1.30 u.

na 1.30 u. en overige dranken aan de prijs van de kaart

Wij behouden ons het recht van wijzigingen toe in het aanbod ten gevolge van de
beschikbaarheid van de ingrediënten.

Enkele belangrijke weetjes …

● Het voorgestelde aanbod en tarieven zijn enkel geldig tijdens onze openingsuren
en  niet geldig op zon- en feestdagen en van 1 november ‘23 tot 31 maart ‘24.
Voor overige reservaties wordt door Oranjerie Plantentuin Meise een aparte
offerte opgemaakt en de beschikbaarheid vooraf bekeken.

● Gelieve het uur van reservatie strikt te respecteren om een vlotte service te
garanderen.

● De menukeuze en aantallen ontvangen wij graag ten minste 7 werkdagen vooraf.
● Het definitieve aantal deelnemers wordt ten laatste 3 werkdagen vooraf via mail

naar groepen@plantentuinmeise.be definitief meegedeeld. Dit gereserveerde
aantal wordt steeds minimum aangerekend.

● We vragen dat de verantwoordelijke van de groep zich aanmeldt bij aankomst in
de Oranjerie aan de toog bij onze zaalverantwoordelijke. Zo kunnen wij de gang
van zaken samen overlopen en weet je tot wie je je kan richten voor bijkomende
vragen.
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● Wij reserveren graag binnen plaats voor etende groepen vanaf minimum 15
personen, in winterseizoen minimum 35 personen en een met maximum anderhalf
uur aanwezigheid.

● Groepen vanaf 25 personen worden binnen bediend aan tafel.
● Groepen vanaf 15 personen maar minder dan 25 halen hun drank en eten af aan

de bar. Er worden evenwel tafels en plaatsen binnen gereserveerd. Een groep telt
minimum 15 betalende volwassen personen.

● Voor enkel drank of  à la carte kunnen wij helaas bediening noch zitplaatsen
garanderen.

● Picknicken is niet toegelaten in de Oranjerie en op haar terrassen.
● Kinderen van 0 tot 3 jaar eten gratis mee met de groep indien dit vooraf

meegedeeld wordt, zo niet voorzien wij een menu voor een volwassen betalende
persoon.

● Kinderen van 3 tot 12 jaar krijgen € 5 korting op de vermelde prijs (uitgezonderd
ontbijt 01, soep, gebak en dranken) indien dit vooraf meegedeeld wordt, zo niet
voorzien wij een menu voor een volwassen betalende persoon.

● Autocaristen die zich als dusdanig kunnen legitimeren én een etende groep
vergezellen bieden wij graag op vertoon van de voucher, verkregen aan de kassa
van de Plantentuin Meise, een smakelijke lunch + drankje aan uit ons dagaanbod
(twv max € 20).

● De vermelde prijzen zijn gegarandeerd geldig tot en met 31/8/22.

Contante betaling ter plaatse na de maaltijd in cash of Bancontact. Je ontvangt een
btw kasticket. Er worden uitzonderlijk en mits goedkeuring vooraf uitgestelde
betalingen aanvaard en op voorwaarde dat een voorschot van 25% op de offerte
voldaan werd.
Wenst u een factuur? Dan kan dit, mits wij vooraf alle gegevens ontvangen hebben
via mail op resto.botanicgarden@gmail.com.

Gelieve speciale dieetwensen bij je reservatie vooraf door te geven.

Wij kijken er samen met ons team naar uit jouw groep te mogen ontvangen
in de Oranjerie van Plantentuin Meise.

groepen@plantentuinmeise.be (reserveren en info)
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