TUILTERMOLEN: PIZZA BAKKEN IN GROEP
(min. 15 - max. 35 personen - duur ongeveer 3 uur)
Voorstel 1 : € 28,- per persoon*
Receptie met degustatieglas Herkenrode bier, Herkenrode appelsap of frisdrank met knabbeltjes en
Herkenrode abdijkaas.
Per groepje van 5-6 personen kan je het pizzadeeg onder leiding van de bakker uitrollen en
beleggen met diverse ingrediënten.
Keuze Ingrediënten:
Tomatensaus, champignons, blokjes ham, ansjovis, tonijn uit blik, ananas, tomaat, kappertjes,
chorizo, Italiaanse ham, ajuin, basilicum, olijven, paprika, gemalen (mozarella)kaas.
1 à 2 pizza’s per persoon.
Je brengt de pizza zelf naar de bakoven(zie foto) waar je een nummertje ontvangt voor deze in de
oven gaat.
In dit arrangement zitten twee drankbonnen. Herkenrode abdijbier, wijn of cava/prosecco
kosten 2 bonnetjes, frisdranken en waters zijn verkrijgbaar aan 1 bon. Mocht u meer willen
drinken, kan dat natuurlijk. Dit wordt dan extra aangerekend. De prijzen staan in de bijlage.
Dessert: Koffie/thee met stuk Limburgse vlaai

*Ontvangst met huiscocktail:
Prosecco, Herkenrode vlierbloesemlikeur en muntblaadje (HUGO) + € 3,-

Voorstel 2: € 33,- per persoon
Idem als hierboven maar met extra assortiment zeevruchten: mosseltjes, garnalen, scampi’s.
Drankprijzen:
- fles water € 6,- fles witte of rode wijn: € 18,- fles cava/prosecco: € 20,- Herkenrodebieren per glas: € 3,50
- flesje cola-cola zero, appelsap of water € 2,-

Ontvangst in onze gezellige degustatieruimte (zie foto).
Bij mooi weer kan de ontvangst buiten aan receptietafels.

Het aantal deelnemers dient een week vooraf te worden doorgegeven.
Er worden minimum 15 deelnemers aangerekend.
Indien u beschikt over een B.T.W. nummer en een factuur wenst, kan dit op eenvoudige vraag.
Een persoonlijke invulling kan altijd in onderling overleg besproken worden.
tuiltermolen@herkenrode.be – 011 33 43 70
Wij beschikken eveneens over aparte vergaderzalen voor 20 tot 50 personen met scherm, beamer
voor vergaderingen, lezingen, workshops enz….
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LID VAN HET EUROPEES
CHARTER VAN CISTERCIËNZER
ABDIJEN EN SITES

