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Cheese & Wine @ the tAble
Een Europees kaasbuffet met internationale wijnen…
Ideaal voor levensgenieters die houden van doordachte foodpairing.
WAT SERVEREN WE ?
Een assortiment van een lokale en internationale topkazen. +/- 300 gram per persoon.
Dit vergezeld van overheerlijke compotes, lekker vers afgebakken brood en stokbroden & diverse
garnituren.
Bij dit arrangement worden 4 klasse wijnen gedegusteerd (12,5 cl per persoon, per wijn).
We zoeken naar de ideale balans tussen wijn & kaas.
Water staat op tafel.

HOE GEBRUIKEN WE THE TABLE BIJ DEZE BELEVENIS ?
Aantrekkelijk gedekte tafel, die 1 maal uit onze keuken rolt.

HOE LANG DUURT HET ?
Cheese & Wine @ the tAble is een programma van 2 uur.
Het startuur kunnen we plannen tussen 11u30 en 13u ’s middags of
tussen 18u en 20u30 ‘s avonds.
We vragen om stipt aanwezig te zijn, wij kunnen immers pas starten als iedereen aanwezig is.
Gasten die graag goed op tijd zijn, of graag nog wat nakaarten, kunnen altijd terecht in onze bar.
Uit respect voor onze medewerkers en onze hotelgasten, ronden wij graag om middernacht af.
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WAT KOST CHEESE & WINE @ THE TABLE ?
€ 45 per persoon, wijnen & waters inbegrepen.

MET HOEVEEL KUNNEN WE KOMEN ?
The tAble biedt plaats aan minimum 14 personen, en maximum 20 personen.

WAT MET ANNULERINGEN VAN DEELNEMERS IN MIJN GEZELSCHAP ?
Het gereserveerde aantal kan nog wijzigen tot 1 week op voorhand, maar er wordt altijd een
minimum van 14 personen aangerekend, ook al zakt uw gezelschap onder dit aantal.
Bij laattijdige annulering (minder dan één week) of bij afwezigen (van groepen groter dan 14
personen), wordt er voor de afwezigen 25% van de totaalprijs afgetrokken.

SPECIALE DIËTEN EN ALLERGIEËN ?
Het is belangrijk dat u ons op voorhand op de hoogte brengt als we moeten rekening houden met
speciale diëten en allergieën.

HOE KUNNEN WE RESERVEREN ?
Cheese & Wine @ the tAble is enkel boekbaar voor groepen, telefonisch of per mail, minstens één
week op voorhand.
Onze verantwoordelijke noteert in eerste instantie uw contactgegevens en bevestigt de afgesproken
datum en tijd.
Enkele weken voor uw belevenis, nemen wij contact om de praktische afspraken te bespreken.

HOE BETALEN WE ONZE GROEPSRESERVATIE ?
We spreken op voorhand af of u een groeps- of indiviudele rekeningen wenst.
De rekening wordt vereffend bij vertrek, tenzij we dit op voorhand anders hebben afgesproken.

Heeft u nog vragen?
We horen ze graag!
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