DEN HAZE, UW FEESTADRES SINDS 1998
Den Haze is hét adres in het Landschapspark Bulskampveld om een familie of bedrijfsfeest te geven. Er kan
gecombineerd worden uit de verschillende menu’s volgens afspraak en mogelijkheden. We zijn open op
vrijdag, zaterdag, zondag en we doen ook open op sluitingsdagen voor groepen vanaf 10p.
CAPACITEIT
In onze zaal met zicht op de weiden, kunnen er in totaal 75 personen zitten, in het restaurant met open haard,
maximum 35 personen. Onze feestmenu’s hieronder aangegeven zijn van toepassing vanaf 20 personen. Er
wordt geen zaalhuur aangerekend! Den Haze kan privé afgehuurd worden, afhankelijk van op welke dag en
van het aantal personen wordt hiervoor zaalhuur aangerekend. Groepen kleiner dan 20p zijn uiteraard ook
mogelijk mits bespreking. In de prijs is altijd bijserveren van groenten, aardappelbereiding en vlees
inbegrepen. De feestmenu’s worden steeds geserveerd met een voorafgaande receptie van minimum 1 uur.
COMMUNIEFEESTEN & KIDS:
Voor onze kleine bezoekers is er een ruime speeltuin met voetbalveld, ingebouwde Berg Trampoline,
schommel, zandbak, dierenweide…. Binnen vermaken we onze gastjes met lekkere gerechtjes en ze krijgen
steeds voorrang om te eten. We voorzien op de tafel kleuren, kleurplaten en een kist met wel 300 strips. Er
kan een springkasteel gehuurd worden door ons bij een extern bedrijf (€150 excl BTW).
RESERVATIEBEVESTIGING:
Wanneer u een datum voor een feest vastlegt, dan is deze voor u gereserveerd vanaf het moment er een
voorschot betaald is van €250.00, cash of op rek. nr BE35 3630 3017 6437. . Betaling van het saldo van het
feest kan op de dag van het feest of dient te gebeuren binnen de week na feestdatum. Kredietkaarten worden
niet aanvaard. Onze prijzen zijn inclusief bediening en BTW.
BESPREKING MENU & AANTAL PERSONEN:
Twee maanden voor de feestdatum worden de details besproken (afspraak telefonisch vastleggen, geen
besprekingen op zondag). Een week op voorhand geeft u het juiste aantal personen door. U kunt dit nog
aanpassen ten laatste 48u voordien, afwezige personen worden aangerekend aan de afgesproken menuprijs.
Menu aanpassingen voor vegetarïers of mensen met allergieën moeten op voorhand worden besproken.
DISCOBAR:
Aan een geslaagd feest wordt vaak ook een dansfeest gekoppeld. Wij kunnen uw dansfeest verzorgen met een
drankenforfait, zodoende weet u vooraf wat uw feest kost. Een DJ, Livemuziek,… alles kan geregeld worden.
PARKING & VESTIAIRE:
We beschikken over een ruime gratis parking, alsook over een gratis vestiaire. De gastheer en/of gastvrouw zijn
verantwoordelijk voor hun gasten en kinderen, eveneens voor eventuele beschadigingen of diefstal door deze
aan eigen, gehuurd of materiaal van het restaurant. Parking, speelplein en vestiaire is gratis en dus volledig op
eigen risico.
info@denhaze.be 051/65.79.35 www.denhaze.be

