kerst & nieuw
Kerst- & Nieuwjaarsarrangementen
Een evenement plannen voor het nieuwe jaar? Yeti Eeklo biedt voor elke gelegenheid
een mooie invulling.
De vergaderzaal en ons restaurant zijn perfect voor een bedrijfspresentatie,
een jaarsafsluiting, een personeelsfeest of een jubileumactiviteit.
We denken graag met U mee over de mogelijkheden.
Onze eindejaarsarrangementen worden voorzien vanaf 20 personen. Indien er minder
dan 20 personen zijn, berekenen we een toeslag. Dranken die niet bij het arrangement
zijn inbegrepen, berekenen wij op basis van nacalculatie.
Uiteraard kunnen we Uw evenement ook op maat samenstellen.

Receptiearrangement 1 uur € 15p.p.:
U kunt Uw gasten in ontspannen sfeer ontvangen. Het receptiearrangement is
beschikbaar vanaf 20 personen en omvat een één uur durende borrel inclusief:
		
-

Drankarrangement bestaande uit: huiswijn (wit, rood en rosé), bier,
alcoholvrij bier, frisdrank, vruchtensap
Twee warme en twee koude hapjes
Kaas en salami
Nootjes of chips

Receptiearrangement 2 uur € 25p.p.:
Uw gasten in ontspannen sfeer ontvangen bij Yeti! Het receptiearrangement zorgt er
voor dat het U en Uw gasten aan niets ontbreekt. Het receptiearrangement is
beschikbaar vanaf 20 personen en omvat een 2 uur durende receptie inclusief:
		
-

Ontvangst met een glas cava of fruitsap
Onbeperkt drankarrangement: huiswijn (wit, rood en rosé), bier, alcoholvrij
bier, frisdrank, fruitsap
Warme hapjes (zoals bitterballen,…)
Kaas, salami
Mengeling van luxe nootjes

Cava receptiearrangement € 40p.p.:
Om de luxe en het genieten nog meer te onderstrepen kiezen steeds meer bedrijven
voor een sprankelend cava receptiearrangement met heerlijke bubbels en diverse luxe
hapjes. Het cava receptie arrangement is beschikbaar vanaf 20 personen en omvat een
2 uur durende receptie inclusief:
		
-

Ontvangst met een glas cava of fruitsap
Gedurende Uw receptie vullen wij Uw glas cava onbeperkt bij
Onbeperkt drankarrangement bestaande uit: huiswijn (wit, rood
en rosé), bier, alcoholvrij bier, frisdrank, vruchtensap
Hapjesbuffet met vier amuses per persoon
Warme hapjes (zoals bitterballen,…)
Kaas, salami
Mengeling van luxe nootjes

Ontbijtarrangement € 15 p.p.:
Het ontbijtarrangement is beschikbaar vanaf 20 personen, duurt 2 uur en omvat:
-

Ontvangst met koffie, thee, fruitsap
Diverse soorten brood, croissantjes, koffiekoeken
Boter, confituur, kaas, hesp
Fruitmand

Luxe ontbijtarrangement € 25 p.p.:
Het ontbijtarrangement is beschikbaar vanaf 20 personen, duurt 2 uur en omvat:
-

Ontvangst met cava, koffie, thee, fruitsap
Diverse soorten brood, croissantjes, koffiekoeken
Boter, confituur, yoghurt, kaas, hesp, gekookt eitje
Fruitmand

Broodjesbuffet € 16 p.p.:
Het broodjesbuffet is beschikbaar vanaf 20 personen, duurt 2 uur en omvat:
		
		
-

Kopje verse soep
Twee belegde broodjes per persoon:
broodjes belegd met o.a. ham, kaas, eiersalade, filet
américain,...
Bij de maaltijd serveren wij koffie en thee
Fruitmand

Luxe broodjesbuffet € 20 p.p.:
Het broodjesbuffet is beschikbaar vanaf 20 personen, duurt 2 uur en omvat:
		
		
-

Kopje verse soep
Twee luxe belegde broodjes per persoon :
broodjes belegd met o.a. ham, kaas, gerookte zalm,
garnaalsalade, Italiaanse ham, brie
Bij de maaltijd serveren wij koffie en thee
Fruitmand

X - mas of Nieuwjaarsdrink & diner € 58 p.p.:
In ons restaurant word je warm ontvangen met een feestelijk aperitief. Na 1 uur
gezellig aperitieven met collega’s en eventueel een bedrijfspresentatie, staat het
fondue- of steengrillbuffet met vis en vlees voor U klaar. Er is voor elks wat wils :
		
+

Ontvangst met een glas cava of fruitsap en hapjes
Drankarrangement bestaande uit: huiswijn (wit, rood en rosé), bier,
alcoholvrij bier, frisdrank, vruchtensap
Soep met stokbrood
Saladbar met verse koude groenten
Uitgebreid vlees- en visbuffet voor fondue of steengrill
Mini dessertbuffet (gebakjes, chocolademousse en ijsjes)
Koffie en thee
2 spelletjes bowling (zonder bowling = € 50)

Vergaderarrangementen € 24 p.p:
U kunt bij ons de vergaderzaal huren in combinatie met een arrangement.
Een vergaderarrangement duurt 4 uren en omvat:
-

Koffie en thee
Frisdranken
Pauzebreak met lekkernijen
Beamer met projectiescherm
Gratis draadloos internet
Gratis parkeren

Deze arrangementsprijs geldt vanaf 10 personen.

Verder contact:
U kan mij vrijblijvend contacteren om bij Yeti Eeklo een afspraak te maken voor een
onvergetelijk evenement.
Contacteer me op mijn mail adres: celine@yeti-eeklo.be
of mijn gsm nummer: +32 486 13 86 81.
Hierna kan een offerte opgesteld worden naar Uw wensen en kunnen we de dag tot in
de puntjes uitwerken.
Wij hopen U snel in onze zaak te mogen ontvangen!

Céline Himschoot
mail: celine@yeti-eeklo.be
tel: +32 486/13.86.81

