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JOUW EVENEMENT IN
ONS ZAALTJE

Apart zaaltje op de 1ste verdieping
Basisdecoratie
Aankleding zaal, tafels, buffetten &
terras
TV-scherm voor presentaties of
fotoprojecties
Privéterras met uitkijk op de
buitenspeeltuin
Draadloos internet
Airco
Geluidsdicht
Ruime parking
Gratis toegang tot de binnen- en
buitenspeeltuin.

Het zaaltje in De Kom is de ideale plaats om samen te vieren met vrienden
of familie. Dit kan steeds tijdens onze openingsuren van 11.30u tot 21.30u.

Je reservatie is pas bevestigd wanneer je een bevestigingsmail van ons
hebt ontvangen.

 
Gelegenheden: babyborrel, communie- of lentefeest, familiefeest, receptie,

vergadering, productpresentaties, workshop, opleiding,...
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Verbruik onder
€500

€200

Verbruik vanaf
€500 t.e.m.

€1000
€100

Verbruik 
+ €1000

Gratis

HUUR

DE ZAAL
Zittend aan tafel

Staantafels

Combinatie sta- en zittafels

Maximum 45 personen.

Maximum 60 personen.

Combineer sta- en zittafels zoals jullie
het wensen.



DE ZAAL



HET PRIVÉTERRAS



HAPJES

borrelnootjes | olijven | kaasblokjes | salami | nacho's met dip

serranoham | ansjovis | rauwe ham | nacho's met dip | zongedroogde tomaatjes |

Borrelplank

Prijs: € 19/ 4 personen

Tapas deluxe

       peppadew | tapenades met broodstokjes | druiven | olijven | kaas & salami

Prijs: € 29/ 4 personen

Enkel in combinatie met één van onze KOMcepten voor het volledig aantal genodigden.
 

ONZE KOMCEPTEN

Assortiment ovenvers gebakken broodjes
Fijnkostschotel met serranoham
Kazen | belegen | brie
3 schepsalades
Gerookte zalm | uiensnippers
Fijne groentjes | tomaat | sla | wortel
Sauzen | toppings
Huisgemaakte cake
Inclusief koffie, thee & waters

KOMCEPT 1: broodjesbuffet

Prijs: € 29/pp
In buffetvorm

Tijdsduur: 3 uur 



Carpaccio van huisgemarineerde zalm ‘Graved lax‘ | mierikswortel | wakame
Filet van het varken ‘Duroc’ | Romanesco | Blackwell | kroketjes
Ambachtelijk roomijs | vanille | dulce de leche
Dampende tas koffie | speculaas DE KOM

Fijn gesneden rundsvlees | truffelmayo | krokantje van Parmezaan | scheutjes van
erwt
Haasje van kabeljauw | kruidenkorst | jonge spinazie | tuinboontjes | mousseline |
krielaardappeltjes
Warme appelcrumble | dulce de leche 
Dampende tas koffie | speculaas DE KOM

Scampi | fijne groentjes | rode curry 
Traaggegaarde kalfsentrecôte | groentjes| jus van rozemarijn | aardappeltjes 
Moelleux van chocolade | frambozensorbet
Dampende tas koffie | speculaas DE KOM

Tomatenroomsoep | handgerolde balletjes
Kommiburger of koninginnehapje | frietjes
Ijsje | smarties

KOMcept 2:

Prijs: € 55/pp (zonder dranken)
Met bediening aan tafel

Tijdsduur: 3 uur

KOMcept 3:

Prijs: € 65/pp (zonder dranken)
Met bediening aan tafel

Tijdsduur: 3 uur

KOMcept 4:

Prijs: € 75/pp (zonder dranken)
Met bediening aan tafel

Tijdsduur: 3 uur

KOMMImenu: (voor kinderen tot 12 jaar)

Prijs: € 25/pp (zonder dranken)
Met bediening aan tafel

Tijdsduur: 3 uur
 
 
 

KOMMImenu: Wensen de kinderen een volwassenmenu? Dan kan je genieten van een korting van -40%.
Dranken: de dranken worden aangerekend volgens verbruik aan onze gangbare prijzen.



DESSERTEN

Gelegenheidsgebak

Ambachtelijke taarten

Mini gebakjes | dessertjes

Hapjes | op buffet

       Kies een afbeelding uit ons album.

       Fruittaart | confituurtaart | puddingtaart |...

      Javanais | chocomousse | tiramisu            

Steeds in combinatie met één van onze KOMcepten voor het volledig aantal genodigden.

€ 7.00/pp

€ 5.00/pp

€ 7.00/pp



Dranken zijn steeds in zelfbediening tenzij anders overeengekomen.
Het bovenstaande basisassortiment kan aangepast worden naar wens.
Dranken worden verrekend volgens verbruik aan de gangbare prijzen op de dag van je event / feest.

Extra informatie:

DRANKEN

Chaudfontaine plat 
Chaudfontaine bruisend 
Chaudfontaine 0,5L plat 
Chaudfontaine 0,5L bruisend 
Coca Cola
Coca Cola Zero
Fanta
Fuze Tea sparkling
Sinaasappelsap
Appelsap
Tonic 

Koffie
Assortiment thee

Primus
Duvel
Tongerlo Blond
Tongerlo Bruin

Witte wijn Oropasso 
Rosé wijn Rosopasso
Rode wijn Neropasso
Cava Mas Tauler 0,75L                                                   

Frisdranken

Warme dranken

Bieren

Wijnen & bubbels



GOED OM TE WETEN
Een KOMcept wordt gekozen voor het volledig aantal genodigden.

Eigen decoratie is toegestaan op de tafels, niet aan de muren of aan het
plafond.

Het is niet toegestaan eigen eten, dranken, taarten of feestgebak mee te
brengen.

In het zaaltje werken we niet met onze bistrokaart.

Bediening kan voorzien worden aan €35 / uur / medewerker.

Einduur ten laatste om 21.00 uur.

De afrekening gebeurt steeds de dag zelf na het event / feest.

Zijn prijzen in deze brochure zijn inclusief BTW.

Prijszetting en mogelijke aanpassingen:
De prijzen van de verschillende KOMcepten zijn vastgesteld, onder voorbehoud van
onvoorziene stijgingen van prijzen van voedingswaren, dranken en bijkomende
taksen van grondstoffen of belastingen van alle aard. 

 

De Kom
016 / 24 19 40

info@de-kom.be


