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Teaterhuyse  

#newconcepts

Hebt u geen klassiek feest in gedachten? Op zoek naar een unieke feestlocatie met  
creatieve concepten en uitgebreide mogelijkheden naar aankleding toe op maat?  
Breng ons dan zeker een bezoekje en maak kennis met onze trendy formules  
#foodbars, #walktalk&dine, #culinairgenieten.

Teaterhuyse vernieuwt anno 2020, niet alleen het interieur maar ook op gastronomisch 
niveau en gaat de samenwerking aan met Eetclusief als exclusieve partner.

Kom genieten & beleef uw feest in een unieke locatie met een totale feestcapaciteit van 
130 zitplaatsen. Een mooi & markant gebouw met balkons, podium, mezzanine, dat zich 
uitstekend leent voor gastronomische food concepten in de lijn van de nieuwe trends.

Een trouwfeest uit de duizend, een personeels-of bedrijfsevent, een verjaardagsparty in 
stijl, een babyborrel, communiefeest,…? Laat uw feest over aan ons en we zorgen voor 
een onvergetelijke dag.

Sinds begin 2020 heeft de gemeente Opwijk ook parking Borchtsite ingehuldigd, een  
parking van 90 wagens op 200 meter van de feestzaal, bereikbaar vanuit de Kattestraat 
te Opwijk.

Voorschotten
 
Huwelijksfeesten: €600,00 bij reservatie en 50% een week voor het feest
Andere feesten & events: €300,00



RECEPTIE (2 uur)
Formule receptie (cava, sinaasappelsap, frisdranken, lichte bieren)
= € 11,00/p all-in (zonder hapjes)
Crémant d’alsace + €6 / Champagne i.p.v. Cava + €10

APERITIEF (1 uur)
Formule apero (cava, sinaasappelsap, frisdranken, lichte bieren) – gedurende 1u
= € 8,00/p all-in (zonder hapjes)
Crémant d’alsace + €5 / Champagne i.p.v. Cava + €8

TIJDENS MENU (max. 3 uur)
Formule huiswijnen, frisdranken en bieren tijdens de maaltijd (max. 3u) 
= € 13,00/p all-in - Kasteelwijnen ipv Huiswijnen + € 2,00/p

TIJDENS DANSFEEST
Formule dranken na de maaltijd gedurende 4u (€14,50) I 5u (€17,00)

Drankenformules

Hapjesformules
Mini 
2 koude en 2 warme hapjes aan €9,00pp (45 min)

Minimax
Receptieformule voor 1u00 / 5 hapjes per persoon
• Bruschetta toastjes + 3 tapenades (1pp)
• Assortiment koude glaasjes (2pp)
• Assortiment warme hapjes (3pp) 

Oriënt Express 
Receptieformule voor 1u30 / 7 hapjes per persoon
• Tapas op de statafels (1pp)
• Bruschetta toastjes + 3 tapenades (1pp)
• Koud of warm soepje (1pp)
• Assortiment koude glaasjes (2pp – keuze maken uit 4 soorten)
• Assortiment warme hapjes (2pp keuze uit 6 soorten) 

Royalty’s
Voor grotere recepties van 1u30 tot 2u00 / 9 hapjes per persoon
• Tapas op de statafels (1pp)
• Bruschetta toastjes + 3 tapenades (1pp)
• Assortiment glaasjes (2pp)
• Koud of warm soepje (1pp)
• Assortiment warme bordjes (2pp)
• Assortiment warme hapjes (2pp)

€ 9,00 
60 min

€12,90 
60 min

€16,50 
90 min

€19,00 
120 min



Tapasschoteltjes (op statafel) - €20,00 
Olijven, Gegrilde hespblokjes, Gemarineerde mozzarella met pesto, gedroogde tomaat, 
Scampi met look en kruiden 

Bruschetta’s en grissini’s (op statafel) - €22,00 
Geroosterde broodjes met kruiden met tapenades van: Kruidenroom met gerookte zalm 
en fijne kruiden, Rode paprikatapenade, Wakame salade en komkommer, Doperwten en 
geitenkaas
 
Koude hapjesglaasjes en bordjes (volgens seizoen )
Gerookte forel-pastinaakmousse, chutney, linzen, rode ajuin
Bulgur met gerookte zalm, rode biet en zure room
Tartare van sint-jakobsnoot met gerookte zalm, limoen & balsamico honing
Rundscarpaccio, huisbereide pesto, Parmezaanse kaas, tomatenbrood
Vitello tonato, kappertjes, tonijnmousse, rucola, tomaat
Mascarponemousse met feta, gegrilde courgette, paprikapesto, tapenade van tomaat 
en basilicum
Quinoa met champignons, brunoise groentjes, paprikatapenade, rode zurkel
Traag gegaard kwarteleitje met groene asperge, bloemkoolmousse, chips van knolselder
Gerookte parelhoenmousse granny smith rode biet structuren
Gregaham mousse met gerookt witloof

Warme hapjes
Vis
Bladerdeegje met zalm en spinazie
Gepaneerde scampi met kokos
Artisanale grijze garnaalkroketjes
Kreeften kroket
Saté van zalm met teriyaki saus

Vegi
Quiche met spinazie, feta en groene kruiden Samosa met curry en groentjes
Artisanale Kaasdriehoekjes met Emmenthal

Vlees
Quiche met Gregaham, witloof en peterselie
Parelhoen-champignongebakje met dragon
Kipsaté met panko en sesamzaadjes, afgewerkt met hoisin
Aziatische gehaktballetjes met wasabi mayonaise
Zuiderse balletjes met Marokkaanse groene kruiden en pesto mayonaise

Onze hapjes



Soepjes (volgens seizoen)
Gazpacho van coeur de boeuf tomaat en komkommer, croutons, pijpajuin
Preivelouté met rivierkreeft
Aspergeroomsoepje met Gregahamchips, jonge aspergescheuten
Bisque van garnalen, crumble, garnaal
Pompoensoep met zalmsnippers, basilicum, croutons
Witloof met Gregaham en rode ui
Venkelsoep met garnaal

Warme bordjes & glaasjes
Scampi met zachte rode curry, citroengras en jonge prei
Geitenkaasje met spek, honing, roquette, balsamico siroop
Sint-jakobsnootje met Hoisin sojasaus en jonge scheutjes
Gegrilde zeebaars met tomaten-basilicumsaus
Risotto van wilde boschampigons met aspergepuntjes, crumble van ajuin
Gnocchi met truffel en boschampignons
Ravioli van kreeft met spinazie 
Mini luxe broodjes (aanvullend bij receptie - €2,50 / stuk)
Zweedse pannenkoek met gerookte zalm, kruidenkaas en dille
Zachte focaccia met gedroogde tomaat, Parmaham, pesto, rucola en Parmezaan
Focaccia met mozarella, tomaten, pesto, gedroogde tomaat en basilicum
Bruin noten-rozijnbroodje met brie, honing en bladpeterselie
Wrap met rundscarpaccio, pesto & Parmezaanse kaas
Mexicaanse wrap met kipfilet, champignons & paprikatapenade
‘Vitello Tonato’ wrap met kappertjes en ijsbergsla
Boerenbrood met cheddar, Breughelham, augurk
Wit kruidenbrood met kipfilet, kruidenroom, pistachenoot



Klassieke menu’s
Deze menu’s kunnen altijd aangepast en besproken worden met de chef, ook wordt er 
steeds rekening gehouden met de seizoens-producten. Vraag naar onze suggesties. 

Dit zijn richtprijzen. De prijs kan aangepast worden naargelang het verloop en timing van 
het feest / event of aanpassingen in het menu.

VoorbeeldMenu aan € 56,00/p
 

Biscuit van wijting en zeekreeft - posteleincrème - fris slaatje
***

Velouté van waterkers – scampi - Grega snippers
***

Geroosterde Brasvar medaillon – rozemarijn-gratin aardappel - seizoengroentjes
***

Soepje van rode vruchten - vanille-ijs - sabayon - kletskop

VoorbeeldMenu ‘Luxe’ aan € 66,00/p 
 

Kleine voorgerechtjes aan tafel:
Tataki van rund – wasabi - Thaise salade - koriander

Tartaar van Sint-Jacobsnoot en zalm - granny smith - zure room - dille
***

Gevuld pladijshaasje met oesterzwam – kreeftensausje - groene asperge
***

Parelhoenmedaillon – portosausje – aardappelrösti - seizoengroentjes
***

Dessertbordje ‘ zoete zonde’



Buffet Deluxe
We starten het menu met 2 verschillende voorgerechten op bord 

Voorgerecht 1 : Uit de zee
Samenspel van verschillende vissoorten (seizoensgebonden)
Gerookte palingmousse met curry en appeltjes
Tartaar van gerookte zalm met dressing van mierikswortel, rode ajuin
Terrine van kreeft en Noordzeevis
Gemarineerd rivierkreeftenvlees met dille en dragon 

Voorgerecht 2 : Op de kapblok
Wit-Blauw op “de kapblok “ met pesto en Parmezaanse kaas crumble  
van ajuin kappertjes
Vitello Tonato met ansjovis, tonijnmousse
Gerookte parelhoen met structuren van rode biet
 
WARM BUFFET met show cooking – keuze uit 4 gerechten
Bouillabaisse van Noordzeetong, garnaal, zeebaars en mosselen
Gegrilde & gemarineerde zalmfilet ‘Gravad lax‘ met graanmosterdsaus en preipuree
Kabeljauwhaasje omwikkeld in Gandaham met boter-sjalotsaus en broccolipuree
Gegrilde zeebaars met courgette en gedroogde tomaten, coulis van tomaat basilicum
Pladijshaasje met kruidenboter, groene tuinbonen en een boter-sjalot saus
Scampibrochette met Oosterse paprikasaus en limoenblaadjes
Kalkoenroulade op een bedje van spinazie met een zachte paprikasaus
Varkenshaasje Duroc D’olives met Dijon mosterdsaus
Pikante kip met Chinese wokgroenten en Madras-currysaus
Tournedos met zachte pepersaus en groentjes, aardappelgratin
Lamsfilet met gele paprikasaus en rozemarijn
Zomerhert met fine champagne
Varkenswangetje op lage temperatuur gegaard met kriekenbier, pastinaakpuree

Steeds vergezeld van een assortiment seizoensgroenten & aardappelbereidingen: 
puree / kroketten / frietjes / gratin / gebakken krieltjes / noedels / rijst / broccolipuree / 
preipuree

Uitgebreide formule (2 voorgerechten) - € 59,50 pp 
Kleine formule (1 voorgerecht) - € 53,00 pp 



Walk, talk & dine
Er worden steeds keuzes gemaakt in samenspraak met de chef dit volgens  

seizoen en aantal genodigden.
Bruschettaschotel & tapas
***
Glaasjes buffet in short drinks (3 pp)
Koude glaasjes en bordjes
Gerookte forel-pastinaakmousse, chutney, linzen, rode ajuin
Bulgur met gerookte zalm, rode biet en zure room
Tartaar van sint-jakobsnoot met gerookte zalm, limoen en balsamico honing
Rundscarpaccio, huisbereide pesto, Parmezaanse kaas, tomatenbrood
Vitello tonato, kappertjes, tonijnmousse, rucola, tomaat
Mascarponemousse met feta, gegrilde courgette, paprikapesto, tapenade van
gedroogde tomaten en basilicum
Traag gegaard kwarteleitje met groene asperge, bloemkoolmousse, chips van
knolselder
Gerookte parelhoenmousse, granny smitt, structuren van rode biet
Gregahammousse met gerookt witloof en BBQ dressing
***
Soepjes (1 pp )
Gazpacho van coeur de boeuf tomaat en komkommer, croutons, pijpajuin
Preivelouté met rivierkreeft
Aspergeroomsoepje met Gregahamchips, jonge aspergescheuten
Bisque van garnalen, crumble, garnaal
Pompoensoep met zalmsnippers, basilicum, croutons
Witloof met gregaham rode ui
Venkelsoep met garnaal
***
Warm buffet “Show cooking” - uitgeserveerd in kommetjes ( 5pp)
Scampibrochette met zachte Oosterse paprikasaus en prei met noedels
Gegrilde zeebaars met tomaten-balsamicosaus, courgette en gedroogde tomaat
Sint-jakobsnoot met zwarte pens, witloof, rode biet en mousse van knolselder
Kabeljauw met Gregaham, puree met gedroogde tomaat, gegrilde courgette, botersaus
Varkenswangetjes, op lage temperatuur gegaard, met kriekenbier en pastinaakpuree
Lamskroontje met persillade, Karmeliet en geroosterde krieltjes
Gegrilde, Aziatisch gemarineerde kip, met mango, ananas, sojasaus en scheutjes
Braadworst, stoemp van spitskool, knolselder, champignons, toets van graanmosterd.
Saltim bocca van kalkoen met gedroogde tomaat en parmezaan
Traag gegaard buikspek met mierikswortelroom en gepofte aardappel
Tortellini met 4-kazen, pesto, pijnboompitjes & rucola, chips van Gregaham
Risotto met boschampignons, groene asperges, Parmezaanse kaaskrul (grijze garnaaltjes)

Uitgebreide formule (3 glaasjes – 1 soep – 5 warm) - € 58,40/p
Kleine formule (2 koud – 1 soep – 4 warm ) - € 45,30/p



Walking around the world buffet
2 koude bordjes of glaasjes (keuze uit 4 soorten )
Bulgur met gerookte zalm, rode biet en zure room
Tartaar van sint-jakobsnoot met gerookte zalm, limoen en balsamico honing
Rundscarpaccio, huisbereide pesto, Parmezaanse kaas, tomatenbrood
Vitello tonato, kappertjes, tonijnmousse, rucola, tomaat
Terrine Foie gras, vijgen-chutney, brioche, pistache noot
Mascarponemousse met feta, gegrilde courgette, paprikapesto, tapenade tomaat  
en basilicum
Quinoa met champignons, brunoise groentjes, paprikatapenade, rode zurkel
***
Keuze maken uit 4 landen (grote groepen 5 landen )
België
Vlaamse stoverij van rundsvlees en varkenswangetjes / Karmeliet /  
Pont-Neuf aardappelen / witloof met appeltjes en rozijn
Louisiana
Pulled Porc op een brioche brood / chutney van vijgen & appel / crumble van gerookte 
ham / aardappelchips
Zeeland
Kreeftenkroketen met gefrituurde peterselie bladsalade kreeften mayo
India
Rendang Stoofpotje van rundsvlees met rode curry / gember / citroengras / kokosmelk /
komkommer / yoghurt / limoensap (raita ) / Naanbrood
Frankrijk
Gelakt buikspek spek gepofte aardappel op zout gebakken mierikswortelroom en lente ui
Mexico
met chili con carne
met gerookte zalm / dille / kruidenroom / cressonette (koud )
met kippenreepjes/ quorn / rode ui op zuur / guacamole / mais en ijsbergsalade
Italië
Tortelini met spinazie / gorgonzola kazen / pesto / rucola
Penne arabiatta / hesp / basilicum / Parmezaanse kaas / lente uitjes
Azië
Scampi rode curry en /paprika / prei / bamboescheuten / noedels / koriander
Pad Thai / noedels / groene curry / Chinese kool / citroengras / gember
Engeland
Fish en chips (wedged frieten gekruid ) met verse tartaar, eitjes en salade
Spanje
Paella met garnaal / gamba / grote mosselen / kokkels / inktvis / boontjes /
Inktvisringen, beignet deeg / alioli

Volledige formule - € 49,70/p
Geen voorgerecht, enkel warme buffetten € 43,00/p



Streetfood Deluxe
 

Het concept: 3 of 4 keuzes maken uit de basisgerechten waarvan twee uit deel 1 &  twee uit deel 2
(met porselein en bestek)
Bruschetta’s – Grissini’s – Kroepoek of groentenchips op statafels
***
DEEL 1 (2 keuzes)
Beef Burgers met garnituren (keuze uit 2 hamburgers)
Chef: truffelmayonaise - chutney mango - gember cheddar kaas - crumble van ajuin- ijs-
bergsla
Italian: pestomayonaise - gedroogde tomaat - mozzarella kaas - rucola -crumble ajuin - 
rode ui
Texas: chili saus crispy bacon – smoked BBQ saus - crumble van ajuin - rode ajuin - ijsberg
Pepper: gorgonzola - pepermayonaise - tomaat -rode ui – gedroogde ajuin -maredsous
 
Haute-dog met mergueze worst - gebakken ajuin - andalousische saus - komkommer – 
tomaat 

Pulled Porc sandwich ( gebakken varkensstoofvlees )
Chutney van vijgen & appel - crumble van gerookte ham - aardappelchips
 
Vlaamse stoverij van rundsvlees en varkenswangetjes kriek Belle-Vue -  
pont-neuf aardappelen - witloofsalade  

Indisch Stoofpotje: rendang van rundsvlees met rode curry - gember - citroengras -  
kokosmelk - komkommer – yoghurt - limoensap (raita ) - naanbrood
 
Stoemp met gedroogde tomaten - courgette - prei - braadworst – Parmahamsnippers – 
graanmosterd Dijon
***
DEEL 2 (2 keuzes)
Pasta (keuze uit 2 pasta’s)
met gerookte zalm - prei - dille – gruyère kaas
met 4 kazen - pesto - rucola – Parmezaanse kaas
met gegrilde kip - spinazie - champignon - mozzarella - gedroogde tomaat
 
Pad thai noedels met (keuze uit: ravioli van scampi / kip of vegetarisch) met wokgroentjes
 
Fish (kibbeling) en chips met tartaar 

‘n beetje gezond
Saladebar met geitenkaas en spek - scampi brochetje
Rucola - koolsalade met rozijntjes - worteltjes - tomaat - komkommer - gemengde salade 
Honingvinaigrette - currygember vinaigrette 

Pizza met aardappel, truffel & salami / 4-kazen, spinazie & rucola / 4 Stagioni

4 keuzes - € 45,50/p



BBQ The classics
 
 

Salad bar 
Wortelen, Stertomaat met rode ui, Sucrine salade met rucola, pompoenpitten, Koolsla 
met curry en rozijntjes, Aardappelsla, Pastasalade gedroogde tomaat, basilicum, pesto, 
jonge lente-uitjes, champignon en kerstomaat, Bulgur met komkommer en rode ui, len-
te-ui, limoen, Griekse pasta tuinbonen, sojabonen en gegrilde paprika, groene asperge 
Verscheidene sauzen (Mayonaise, cocktail, pikante barbecue saus) & Broodmand 

Vis voorgerecht: 1 keuze maken
Papillot van kabeljauw met tapenade van gedroogde tomaat, ajuin en courgette
Scampibrochette gemarineerd met Oosterse kruiden
Zeebaars gegrild met tomaat – balsamico

Vlees hoofdgerecht: 4 keuzes maken
Kipfilet met Hoisin-marinade
Barbecue worst met kruiden
Mergueze worst
Gelakt buikspek
Kalkoenspies met paprika
Tournedos op z’n heel gebakken met Béarnaise 
Groenten op de BBQ
Aardappel in de schil met kruidenboter I Gegrilde tomaat
Gegrilde Parijse champignons met duxelle en parmezaan I Gegrilde courgette met ore-
gano I Warme Provençaalse saus

Gourmet BBQ
Salad bar (zie boven)

Voorgerecht vis - 2 stuks 
Papillot van kabeljauw met gedroogde tomaat tapanade ajuin en courgette
Scampibrochette gemarineerd met look en paprika
Zeebaars gegrild met tomaat balsamico

Hoofdgerecht vlees - 4 stuks
Filet Pure met Béarnaise
Varkensfilet Duroc d’olives met persillade en mosterd
Kipfilet gemarineerd met Hoisin marinade
Merguez worst
Lamskoteletten met look
Gerijpte Simmental

Pepersaus of champignonsaus
Courgettesalade
Ratatouille salade met aubergines & paprika’s

€40,00 
1 vis +  

4 vlees

€45,15 
2 vis +  4 vlees



Sweets & Coffee by De Hoprank 
 
Dessertbuffet Deluxe - € 14,00/p
assortiment taarten, mini gebakjes, glaasjes, ijs, fruitsla, mini-pannenkoekjes

Dessertbuffet Strakke Glaasjes - € 13,00/p
Panna cotta, chocomousse, riz condé, bavarois, tiramisu, ...

Dessertbuffet Mini gebakjes - € 13,00/p
Combinatie mini-gebakjes & Glaasjes is mogelijk

(Koffie & theebuffet steeds inbegrepen) 



Babyborrel formules
 
Formule 1 - DESSERTBUFFET - €30,00/p
Onze kelners serveren u cava & sinaasappelsap. 
Ook frisdranken, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee zijn inbegrepen gedurende 3 uur
Fingerfood: olijven, tomaatjes, tapenade, grissini
Dessertbuffet met mini-dessertjes (chocomousse, crème brulée, tiramisu, ...), vanilleroomijs, 
soesjes,… en koffie/ thee aan het buffet

Formule 2 – FEESTELIJKE RECEPTIE
Prijs per persoon €32 (+ 2 mini-desserts = + € 3,00p)
Onze kelners serveren u cava & sinaasappelsap.
Ook frisdranken, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee zijn inbegrepen gedurende 3 uur
Onze chef zorgt voor een waaier van verzorgde koude en warme hapjes (8 per persoon) 

Formule 3 – RECEPTIE & DESSERTENBUFFET
Prijs per persoon €36 
Onze kelners serveren u cava & sinaasappelsap. 
Ook frisdranken, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee zijn inbegrepen gedurende 3 uur
Onze chef zorgt voor twee koude en 1 warm aperitiefhapje
Dessertbuffet met mini-dessertjes (chocomousse, crème brulée, tiramisu, ...) vanilleroomijs, 
soesjes,… en koffie/thee aan het buffet

Formule 4 - DESSERT & BROODJES
Prijs per persoon €36
Onze kelners serveren u cava & sinaasappelsap. 
Ook frisdranken, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee zijn inbegrepen gedurende 3 uur
Receptie met een koud en een warm aperitiefhapje
Dessertbuffet met mini-dessertjes en koffie of thee aan het buffet
Onze chef zorgt voor 2 belegde minisandwiches per persoon

Formule 5 – HIGH TEA
Prijs per persoon €40
Onze kelners serveren u witte wijn, rode wijn of fruitsap. 
Ook frisdranken, waters, bieren, rode en witte wijn, koffie of thee zijn inbegrepen geduren-
de 3 uur
3 aperitiefhapjes per persoon
Hartige hapjes: knapperig brood met brie, wrap kruidenkaas & gerookte zalm, quiche, 
mini-soepje
Dessertjes:  Themataart, Soesjes, cake, koekjes en koffie/thee

SUPPLEMENTEN: 
Olijfjes, zongedroogde tomaten, zoutjes : + € 2,00 /persoon
Twee aperitiefhapjes: + € 4,00 /persoon
Huur springkasteel: € 90,00



Party pakketten
Tijdsduur 3u - vanaf 30 personen 
 
Franse “Midi” de luxe - €40,00/p 

Uw gasten worden ontvangen met schuimwijn, Kirr & enkele aperitiefhapjes.
Drankjes worden naar behoefte geschonken.
Op een luxe buffettafel hebben wij voor u en uw gasten een rijke sortering van diverse
Franse kaassoorten gepresenteerd, aangevuld met een mooi assortiment paté’s en  
diverse luxe broodjes met roomboter en Fransekruidenboter (hapjesbuffet)
Tevens hebben wij een geselecteerde wijntafel voor u en uw gasten klaarstaan. 

Italiaanse  “Classico” - €42,00/p 

Uw gasten worden ontvangen met een glaasje cava & enkele aperitiefhapjes.  
Drankjes worden naar behoefte geschonken.
Op een luxe buffettafel hebben wij voor u en uw gasten een buffet alla Italia met frisse 
pasta salades, diverse soorten salami, schijfjes meloen geserveerd met Italiaanse parma-
ham sud ‘n sol tomaatjes, diverse soorten olijven, zelf gemaakte tapenade, kaasplankje 
met o.a. mozzarella, gorgonzola en pecorino, pestoboter en ciabatta (hapjesbuffet)

Supplement: warme pastaschotel (+€5,00/pers.)

Griekse “Mezze” - €42,00/p 

Uw gasten worden ontvangen met cava & enkele aperitiefhapjes. Drankjes
worden naar behoefte geschonken.
Op een luxe buffettafel hebben wij voor u en uw gasten Griekse specialiteiten klaarstaan 
zoals: feta met tomaat, gefrituurde aubergines, tzaziki, stokbrood, olijven, pepperoni’s, 
Griekse salade,gehaktballetjes in tomatensaus, krabsalade. (hapjesbuffet)

Tevens hebben wij een geselecteerde wijntafel voor u en uw gasten klaarstaan.



Belgische “Hoppas” - € 43,00/p 

Uw gasten worden ontvangen met cava en evt. een Belgische biercocktail (schuimwijn 
met kriek of geuze) & enkele streekhapjes. Drankjes worden naar behoefte geschonken.

Op een luxe buffettafel hebben wij voor u en uw gasten een origineel buffet met Belgi-
sche kazen & verse vruchten, glaasjes met brabantse salade, kaas- en garnaalkroketjes, 
tomatensoepjes, gevulde witloofblaadjes, carpaccio van belgisch wit-blauw met crème 
van Affligem, kopvlees met Gentse mosterd, superanohamroosjes, boerenbrood & hoe-
veboter.

Supplement: frietzakjes met sausjes + €3,00/pers.

Tevens serveren wij, naast wijn, ook Keizer Karel Goudblond & Robijnrood of Affligem in 
grote flessen (kleine glaasjes).

Spaanse “Tapas” - €43,00/p

Uw gasten worden ontvangen met een glaasje cava en/of sangria & enkele aperitief-
hapjes. Drankjes worden naar behoefte geschonken.

Op een luxe buffettafel hebben wij voor u en uw gasten een rijk assortiment aan Spaanse 
lekkernijen uitgesteld zoals: Serano ham, calamris salade, gemarineerde champignons, 
dadels met spek, diverse soorten olijven, pittige gehaktballetjes in tomatensaus, tonijnsa-
lade, calamaris ringen en chorizosalade met ciabatta. (hapjesbuffet)

Supplement Paella di Mare (+€5,00/pers.)
  
Tevens hebben wij een geselecteerde wijntafel voor u en uw gasten klaarstaan.

Dessertbuffetje “Sweet Lips”
Assortiment mini dessertjes zoals o.a. : crème brulée, tiramisu, 
panna cotta, mini bavarois, mini gebakjes, fruitspiesjes, chocomousse, ...  
+ koffie en theebuffetje
   
2 mini-dessertjes per persoon aan € 4,50/persoon
3 mini dessertjes per persoon aan € 5,50/persoon

 
Prijzen inclusief dienst en BTW

Teaterhuyse verzorgt uw feesten vanaf 30 personen, voor kleinere aantallen kan u 
terecht in ons restaurant a’Muze (www.a-muze.be) of reserveer voor één van onze 

maandelijkse Dinner & Dance avonden aan € 77,00/p all-in tot 03u



Huur zaal (incl. btw)
 

Vanaf 130 personen : zaal gratis
 

Zaterdag  
Volledige accommodatie (privé) - € 450,00 

Vrijdag & Zondag 
Volledige accommodatie (privé) - € 250,00 
Gelijkvloers + podium = € 150,00 
Filmhuis + salon = € 100,00 

MEUBILAIR 
In de zaalhuur zijn inbegrepen : 130 stoelen + voldoende lange en ronde tafels
Extra Thema & Lounge meubilair kunnen gehuurd worden via onze partners
 
BEDIENING 
Al onze prijzen zijn inclusief professionele bediening

Partners
THEMA AANKLEDING 
Wij werken samen met DoubleMp voor de aankleding/meubilair van de zaal, steeds  
welkom in de showroom om inspiratie op te doen voor uw event.
Enkele thema’s:  IBIZA Style - WINTER wonderland - LOUNGY - BOHO chique -
GREAT GATSBY - SUPERHELDEN - WESTERN - OOSTERS - FRANKRIJK - ...

DJ
DJ Hans Gauchez / The Knightriders
Discobar NewLine
DJ Erik Dooms / DJ Marc Dooms

PHOTOBOOTH  
ca. € 400 (onbeperkt aantal foto’s printen op avond + digitaal fotoboek) 

CEREMONIESPREKERS 
Margot Cuppen | www.margotcuppen.nl | +31 (0)6 38 22 22 13 
Hilde Massaer | www.magicalweddings.be | +32 (0)487 32 26 62



Tot binnenkort ...


