Ter Heide

Verloor u een dierbare? Dan zit uw hoofd boordevol vragen.
Want u moet veel regelen. Terwijl u overmand bent door emoties.

Tragelstraat 2, 9971 Lembeke

Restaurant Ter Heide neemt u alvast één zorg uit handen:

info@ter-heide.be

de organisatie van de rouwmaaltijd.

OPMAAK&PRINT: PLUSPRINT.BE

09/377 19 23

Neem afscheid
op uw manier

DE STIJL

DE ZAAL

Wij bieden u verschillende formules aan. Zodat u afscheid neemt

Afhankelijk van het aantal gasten bieden wij u verschillende

zoals u het wilt.

zalen aan:

•

•

koffietafel – Houdt u het graag eenvoudig en sereen?

•

Zaal 1 (naamzaal?) – 10 personen

Kies voor de klassieke broodjesmaaltijd met warme dranken.

•

Zaal 2 (naamzaal?) – 30 personen

Deze formule start vanaf 28 euro/pp1

•

Zaal 3 (naamzaal?) – 100 personen

warme maaltijd – Neemt u liever de tijd om met vrienden

Of we reserveren de nodige tafels in ons restaurant.

en familie herinneringen op te halen? Geniet dan samen van

•

ons culinair meergangenmenu.

Hebt u nog vragen?

Vanaf 49 euro/pp met wijnen en warme dranken geniet u

Neem dan gerust contact op met ons.

van een 3-gangen diner.2

Wij helpen u snel verder.

buffet – Wilt u uw gasten een ruime keuze aanbieden?
Onze informele buffetformule biedt voor elk wat wils.3

Plan gerust ook een moment in om uw gasten te verwelkomen.
Of om even bij te praten.

1
2
3

Wij zorgen met plezier voor een aperitief.4

4

Inbegrepen in deze forfait zijn 2 glazen huiswijn, waters, koffie (of thee)
3-Gangen diner bestaat uit voor-, hoofd- en nagerecht, huiswijnen, waters en koffie (of thee) incl. tot aan dessert.
Buffetformule start vanaf 65 euro/pp met koud-, warm- en dessertbuffet. Huiswijnen, waters, koffie (of thee) incl.
tot aan dessert.
Aperitief met rode-, wittewijn, vers sinaasappelsap, sherry, porto, frisdranken en pilsbieren komt op 12 euro/pp.

