
FRIS EN MONTER

ONTMOETEN MET LUNCH

NACHTRAVEN

Alle vergadermenu’s zijn inclusief gebruik fl ipover met papier, stiften en aparte Wifi .
Tafels en stoelen worden in de gewenste opstelling voor je klaar gezet. Water en koffi e/thee 
zijn standaard ter beschikking. Prijzen formules zijn excl. btw.

Een echt werkpaard wordt niet beinvloed door de cyclus van de zon. Als de zon onder gaat, dan 
haal jij je energie wel uit onze LED lampen. Kom tot in de latere uurtjes bij ons voor je vergade-
ring, lezing, brainstorm of borrel naar keuze. Alcoholische dranken niet inbegrepen.

VERGADERMENU

Vergaderen, brainstormen, pitchen, interviewen en zo nog een paar andere dingen die je kan 
doen in onze zaal. Maar wel met gekoeld of bruisend water uit onze Quooker, goede Izegemse 
koffi e, luxe (verse) thee. Ben je de hele dag bij ons? Iedereen kan om 15.00 uur wel een beetje 
suiker gebruiken. Wij serveren jullie een sapje of frisje naar keuze vanuit onze bar.

aantal personen

halve dag
hele dag

aantal personen

halve dag
hele dag

<10 vaste prijs

150
200

<10 vaste prijs

250
300

10 - 20 p.p.

15
20

10 - 20 p.p.

25
30

Vergaderen, brainstormen, pitchen, interviewen en zo nog een paar andere dingen die je kan 
doen in onze zaal. Maar wel met goede koffi e, luxe (verse) thee. Op het moment dat mensen 
echt beginnen te geeuwen ;-) serveren wij jullie een uitgebreid lunchbuffet. Dit buffet is op te 
eten in onze Allossa//bar of bij mooi weer buiten op het terras.

aantal personen

avondsessie

<10 vaste prijs

150

10 - 20 p.p.

15



ZOETS

HARTIG

BORRELEN

SPELLETJE SPELEN?

Van al dat vergaderen krijgen we uiteraard dorst. Ontspan je spieren en hang nadien nog wat aan 
de toog in de bar of op het terras. We bieden er lokaal gebrouwen bieren en natuurwijnen aan.

Nog niet uitgespeeld? Vraag naar onze petanque- of kubbspel (zomer)

Alle prijzen vind je op onze Allossa//bar kaart.
Allergenen? Laat het ons weten. Wij werken vegan friendly.

EXTRA TIME

Wij bieden ook gebak, chocolade en snoep aan. 

Er is steeds verse soep én quiche in huis.

Borrelen doen we met een hapje.


