Seminaries Huyshoeve 2020-2021

Geachte gast,
In hotel Huyshoeve kunnen we uw seminarie op maat samenstellen. Dit kan gaan van een
kleinschalige vergadering tot een teambuilding. Ieder seminarie wordt op maat gemaakt.
Voor grotere groepen verhuren wij ook het hotel privé, dan werken wij een concept samen
met u uit en zijn er nog meer mogelijkheden.
Wij beschikken over een seminariezaal van 55 m² met een mooi zicht op de polders.
Daarnaast hebben wij 18 ruime en smaakvol ingerichte kamers. Ons hotel is goed bereikbaar
en heeft voldoende gratis parkeergelegenheid op onze ruime parking.
Deze documentatiemap dient als leidraad bij het samenstellen van uw feest of vergadering,
maar uiteraard kunnen wij ook andere vragen of voorstellen op maat aanbieden.
Alle in deze brochure vermelde prijzen zijn inclusief btw. Neemt u bij verdere vragen graag
contact met ons op.
Vriendelijke groeten,

Lieven Huys
Charmehotel Huyshoeve
Spelemanstraat 154
8300 Knokke-Heist(Ramskapelle)
www.huyshoeve.com
info@huyshoeve.com
Tel : +32(0)50/51.51.25

ZAAL
Onze zaal kan opgesteld worden naar uw wens, dit kan in theaterstijl, klasstijl, U-vorm (max
24 pers) of blokvorm. Gelieve op voorhand door te geven hoe U de opstelling wenst.

Onze zaal is uitgerust met een beamer en flipchart. In de zaalprijs is steeds water, koffie,
thee inbegrepen, alsook een mapje met papier en schrijfgerei.
Zonder kamerverhuur
350 euro/dag
Met kamerverhuur
200 euro/dag
150 euro/halve dag

Koffiepauzes
•

•

Buffetje met versnaperingen, gebak, fruit, koffie en thee tijdens de dag a volenté
15 euro/pers./dag
10 euro/pers. Halve dag
Extra koffiekoeken en croissants bij aankomst : 5 euro/pers

Kamerprijzen
Kamer met ontbijt: 125 euro/nacht

Lunch
Lunch aan 24 euro
Soep – hoofdgerecht
Lunch aan 28 euro
Voorgerecht –Hoofdgerecht
Lunch aan 30 euro
Voorgerecht –Hoofdgerecht –dessert
Broodjeslunch aan 15 euro
Eenvoudige broodjes – soep
Broodjesbuffet aan 20 euro
Buffet van groenten, salades en beleg – soep

Drankenforfait lunch
Drankenforfait water : 5 euro/pers
Drankenforfait water, soft drinks, pintje : 10 euro/pers.
Water, frisdrank, wijn, alle bieren: 15 euro/pers.
Indien gewenst kunnen alle dranken naargelang verbruik aangerekend worden.
Drankenforfait water wordt altijd standaard aangerekend.

Avondmenu
Wij beschikken niet over een à la carte restaurant maar voor uw seminarie koken wij privé
voor uw groep ( op aanvraag naargelang het aantal personen) . Wij laten u volledig vrij om te
kiezen voor een privé diner in ons hotel of voor een extern restaurant. Indien het hotel privé
wordt afgehuurd is een feestje altijd mogelijk.
Keuzemenu 1 aan 45 euro (excl. dranken)
Voorgerecht – Hoofdgerecht – Dessert
Enkel hoofdgerecht: 28 euro
Slaatje (als hoofdgerecht): 19 euro
( Wordt geserveerd met brood)
Voor grotere groepen zijn tevens buffetten ( vanaf 35 euro/pers.) of een steengrilavond op
aanvraag mogelijk.
Drankenforfait diner, apero (proscecco), wijn, water, koffie
30 euro/pers
Andere mogelijkheden op aanvraag.
Zie ook onze lijst voor de cateringmogelijkheden.

De Bar
’ S avonds kan er nog nagepraat worden aan de bar. Wij werken volgens het honesty
principe, u kan zichzelf bedienen aan de bar. Op deze wijze kan u dag en nacht van de bar
gebruik maken.

Ontbijtvergaderingen
U kan ’s morgens bij aankomst genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet
Prijs: 25 euro/pers.
Fietsverhuur
Fiets: 10 euro/dag
E-bike : 32 euro/dag

Andere activiteiten (prijs op aanvraag)
•

Kookworkshop
Wij stellen een diner voor de groep op maat op naargelang uw wensen.
Wij stellen voor uw groep een verfijnd 3 gangendiner op.
De aperitief, wijnen, water, koffie zijn inbegrepen.

•

Gin- tasting
Onze exclusieve gintasting biedt een aanbod van bekende en minderbekende gins.
Tijdens de degustatie leert u kennismaken met 4 soorten premium gins alsook
bijhorende tonics. Wij voorzien alle ingrediënten zoals gins, tonic, ijs, bartools,
botanicals, glazen en professionele ginexperts.
De tasting start met een korte uitleg over de herkomst, gevolgd door het proeven en
het overlopen van de verschillende soorten gin. U oefent uw reukzin en leert de
smaken herkennen.
Als ultieme test, mag u uw eigen volwaardige Perfect Gin & Tonic samenstellen!

•

Zeilen en andere watersporten

•

Route met E-bike
De kust biedt tal van mogelijkheden met de E-bike. Wij stellen graag een route samen
met u op voor uw event

Andere avtiviteiten mogelijk op aanvraag. Daarvoor werken wij samen met gespecialiseerde
eventbureaus
Indien er nog verdere vragen zijn mag u mij altijd contacteren.
Met vriendelijke groeten
Lieven Huys
Charmehotel Huyshoeve
Spelemanstraat 154
8300 Knokke-Heist(Ramskapelle)
www.huyshoeve.com
info@huyshoeve.com
Tel : +32(0)50/51.51.25

