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Bedrijfsarrangementen

made for business
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onsruimaanbod
U bent op zoek naar een ideale locatie voor seminaries, vergaderingen, teammeetings, persooneelsfeesten, teambuildings, een lunch, … dan is Hoeve
Pietersheim de ideale plaats. Hoeve Pietersheim biedt
u diverse vergaderarrangementen aan. Onze verschillende zalen zijn geschikt voor allerlei doeleinden
en kan uitgerust worden met alles wat u nodig heeft.
Daarnaast is Hoeve Pietersheim gelegen aan één
van de lokale toegangspoorten van het Nationaal
Park “Hoge Kempen”.
Het Nationaal Park “Hoge Kempen” is een natuurgebied waar u de mogelijkheid heeft om heerlijk te
genieten van de rust, wandelen, fietsen, paardrijden,
Ideaal voor een teambuilding gekoppeld aan één
van onze vergaderarrangementen.
Om u een indruk te geven van onze mogelijkheden,
hebben wij een aantal vergaderarrangementen samengesteld. Uiteraard stellen wij met plezier vergaderarrangementen op maat samen. Voor nadere uitleg
of vragen mag u ons steeds contacteren, telefonisch
of per mail.

U kunt kiezen onze zalen te huren per dagdeel of
per hele dag zonder extra’s. De zalen zijn te huur
vanaf 10 personen en met een maximum van
250 personen.
De kostprijs van een zaal bedraagt €120,00 per dagdeel of €300,00 per dag. Een zaal is geschikt voor
groepen tot 40 personen. Door de schuifwanden
open te stellen kunnen wij de zalen vergroten tot 250
personen.
Dagdeel 1
van 09u00 tot 14u00
Dagdeel 2
van 13u00 tot 18u00
Dagdeel 3
van 17u00 tot 22u00
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Vergaderarrangement 1

Vergaderarrangement 3A

ontbijt

ontbijt + broodjeslunch

Ontvangst met koffie, thee, jus d’orange, 		
chocolademelk, croissants, chocoladebroodjes.
Prijs per persoon €15,50




Wij voorzien een broodjeslunch met dagverse soep
Broodjesbuffet
De broodjes worden luxueus afgegarneerd.
Assortiment
Zacht/hard/wit/grijs/meergranen/wrap
Beleg
Gekookte boerenham, Hollandse kaas, pastei,
varkensgebraad met rozemarijn, krabsalade,
eiersalade, diverse soorten Franse kazen
Soepbar
Soep van de dag
Prijs per persoon €24,90


Vergaderarrangement 2

ontbijt
Ontvangst met koffie, thee, jus d’orange,
chocolademelk, croissants, chocoladebroodjes.

Tevens voorzien wij een ochtendbreak met
healthy snacks (handfruit, smoothie, fruitspiesje, …).
Prijs per persoon €18,50
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Ontvangst met koffie, thee, jus d’orange,
chocolademelk, croissants, chocoladebroodjes.

Vergaderarrangement 3B

Vergaderarrangement 3C

ontbijt + lunchbuffet

ontbijt + lunchmenu



Ontvangst met koffie, thee, jus d’orange,
chocolademelk, croissants, chocoladebroodjes.

Wij voorzien een lunchbuffet
Seizoenssoep met z’n aangepaste garnituurtjes
Hoevefrietjes
Wit vis met fijne groentjes
Quiche van het huis
Rucollasalade
Salade Caprese
Assortiment brood met margarine
Prijs per persoon €32,90


building
meeting
ONTBIJT



Ontvangst met koffie, thee, jus d’orange,
chocolademelk, croissants, chocoladebroodjes.

Wij voorzien een lunchmenu
Frisse seizoenssalade naar het humeur van de chef
Zwartpootkip met rozemarijnsaus
Warme seizoensgroentjes
Aangepaste aardappelbereiding
Prijs per persoon €32,90
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Algemeen
U en uw gezelschap kunnen gebruik
maken van de zaal van 09u00 tot 14u00.
U en uw gezelschap kunnen gratis gebruik maken van wifi.
Wij voorzien gratis een flip-over.
Wij voorzien continu koffie/thee/water op tafel.

Vergaderarrangement 4

Vergaderarrangement 6A

namiddag

namiddag + broodjeslunch

Ontvangst met koffie, thee, jus d’orange.

Tijdens de pauze bieden wij u en uw gezelschap
Limburgs gebak en andere zoete lekkernijen aan.
Prijs per persoon €15,50





Wij voorzien een broodjeslunch met dagverse soep
Broodjesbuffet
De broodjes worden luxueus afgegarneerd.
Assortiment
Zacht/hard/wit/grijs/meergranen/wrap
Beleg
Gekookte boerenham, Hollandse kaas, pastei,
varkensgebraad met rozemarijn, krabsalade,
eiersalade, diverse soorten Franse kazen
Soepbar
Soep van de dag
Prijs per persoon €24,90
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Vergaderarrangement 5
namiddag + borrel

Ontvangst met koffie, thee, jus d’orange.

Tijdens de pauze bieden wij u en uw gezelschap
Limburgs gebak en andere zoete lekkernijen aan.

Na afloop van uw vergadering voorzien
wij borrelhapjes.
Prijs per persoon €19,50

Ontvangst met koffie, thee, jus d’orange.
Tijdens de pauze bieden wij u en uw gezelschap
Limburgs gebak en andere zoete lekkernijen aan.

Vergaderarrangement 6B

Vergaderarrangement 6C

namiddag + lunchbuffet

namiddag + menu




Ontvangst met koffie, thee, jus d’orange.
Tijdens de pauze bieden wij u en uw gezelschap
Limburgs gebak en andere zoete lekkernijen aan.

Wij voorzien een lunchbuffet
Seizoenssoep met z’n aangepaste garnituurtjes
Hoevefrietjes
Wit vis met fijne groentjes
Quiche van het huis
Rucolasalade
Salade Caprese
Assortiment brood met margarine
Prijs per persoon €32,90


building
meeting
namiddag




Ontvangst met koffie, thee, jus d’orange.
Tijdens de pauze bieden wij u en uw gezelschap
Limburgs gebak en andere zoete lekkernijen aan.

Wij voorzien een lunchmenu
Frisse seizoenssalade naar het humeur van de chef
Zwartpootkip met rozemarijnsaus
warme seizoensgroentjes
Aangepaste aardappelbereiding
Prijs per persoon €32,90


Algemeen
U en uw gezelschap kunnen gebruik
maken van de zaal van 13u00 tot 18u00.
U en uw gezelschap kunnen gratis gebruik
maken van wifi.
Wij voorzien gratis een flip-over.
Wij voorzien continu koffie/thee/water op tafel.
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Vergaderarrangement 7

Vergaderarrangement 9A

avond

avond + broodjes

Ontvangst met koffie, thee, jus d’orange.

Tijdens de pauze bieden wij u en uw gezelschap
zoete lekkernijen aan.
Prijs per persoon €15,50


Vergaderarrangement 8

avond + borrel
Ontvangst met koffie, thee, jus d’orange.
Tijdens de pauze bieden wij u en uw gezelschap
zoete lekkernijen aan.

Na afloop van uw vergadering voorzien
wij tapasborden met anti pasti.
Prijs per persoon €19,50
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Algemeen
U en uw gezelschap kunnen gebruik
maken van de zaal van 17u00 tot 22u00.
U en uw gezelschap kunnen gratis gebruik
maken van wifi.
Wij voorzien gratis een flip-over.
Wij voorzien continu koffie/thee/water op tafel.



Ontvangst koffie, thee, jus d’orange.

Wij voorzien voor u en uw gezelschap
belegde broodjes
De broodjes worden luxueus afgegarneerd.
Assortiment
Zacht/hard/wit/grijs/meergranen/wrap
Beleg
Gekookte boerenham, Hollandse kaas, pastei,
varkensgebraad met rozemarijn, krabsalade,
eiersalade, diverse soorten Franse kazen

Tijdens de pauze bieden wij u en uw gezelschap
zoete lekkernijen aan.
Prijs per persoon €24,90


Vergaderarrangement 9B

Vergaderarrangement 10

avond + diner

volledige dag





Ontvangst
Wij voorzien voor u en uw gezelschap
een diner bestaande uit:
*
2 gangen
Voorgerecht/hoofdgerecht
*
3 gangen
Voorgerecht/hoofdgerecht/dessert
*
4 gangen
Voorgerecht/tussengerecht/hoofdgerecht/dessert

Tijdens de pauze bieden wij u en uw gezelschap
zoete lekkernijen aan.
Prijs per persoon 2-gangen diner €32,90
Prijs per persoon 3-gangen diner €39,50
Prijs per persoon 4-gangen diner €47,20







building
meeting
avond



Ontvangst met koffie, thee, jus d’orange,
chocolademelk, croissants, chocoladebroodjes.
Wij voorzien voor de lunch broodjes
met dagverse soep
Broodjesbuffet
De broodjes worden luxueus afgegarneerd.
Assortiment:
Zacht/hard/wit/grijs/meergranen/wrap
Beleg:
Gekookte boerenham, Hollandse kaas, pastei,
varkensgebraad met rozemarijn, krabsalade,
eiersalade, diverse soorten Franse kazen
In de namiddag tijdens de pauze bieden wij u
en uw gezelschap Limburgs gebak en andere
zoete lekkernijen aan.

Wij voorzien voor u en uw gezelschap
een diner bestaande uit:
*
2 gangen
Voorgerecht/hoofdgerecht/koffie & mignardises
Prijs per persoon €74,00
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VOORSTEL 1 (van 20u00 tot 01u00)
Walking buffet (koud)
Dranken inclusief
Huiswijn; rood - wit - rosé / Jupiler / Frisdranken
Chaudfontaine / Fruitsappen / Koffie / Thee
Visbereidingen:
Gepocheerde zalmfilet - Tomaten gevuld met krab
en mayonaise - Gerookte zalm met dille - Mini-cocktail
van kreeftgarnalen
Vleesbereidingen :
Meloen met gevogeltesalade
Ardennerham met meloen
Kip van het spit - Varkensgebraad met rozemarijn
Bijgerechten:
Gevulde eitjes - Huzarensalade
Pastasalade met fijne groentjes en kruidenmayonaise
Tomatensalade met uiringen en balsamicovinaigrette
Komkommersalade - Wortelreepjes
Oma’s salade van sperziebonen en spekjes
Bladsla met diverse vinaigrettes
Koude sausjes - Assortiment brood

VOORSTEL 2 (van 20u00 tot 01u00)
Kleine promenade
Aangepaste porties om uit de hand te eten.
Dranken inclusief
Huiswijn; rood - wit - rosé
Jupiler / Frisdranken / Chaudfontaine
Fruitsappen / Koffie / Thee
Ontvangst met 3 appetizers van de chef
Zalmcarpaccio – tataki van zalm – avocadocrème –
kerrievinaigrette - kroepoek
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Suprême van Poulet Noir - dragonsaus gepofte ui - snijboontjes - aardappelsoes
Luikse koffie; koffiesiroop, vanilleroomijs,
gesuikerde amandelen
Per persoon: €60,00

feestjes bedrijven

Dessert aan tafel geserveerd: Tiramisu classico
Per persoon: €49,00

VOORSTEL 3 (van 19u00 tot 01u00)
Walking buffet
Op verschillende plaatsen verspreid in de zaal, zullen een
aantal themabuffetten worden opgesteld.
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Stand 1: China love
Warme bereidingen:
Bami goreng met kip, spekjes, broccoli, prei, ui, paprika
Mihoen met scampi, lente-ui, sojascheuten
Yakatorispiesjes van varken met satésaus
Gestoomde dimsums met diverse vullingen;
Shii-take, rundgehakt, krab
Koude bereidingen:
Gemarineerde daikongroenten - Atjarsalade
Paksoi - Kroepoek

Stand 2: Dolce Italia
Warme bereidingen:
Saltimbocca van hoevekip; vulling van salie en Parma
Vongole – kerrie – ruccola – pomodorini - penne
Pastrami – pomodorosaus – aubergine – penne
Tagliatelle met vier kazen en dragon
Koude bereidingen:
Carpaccio van rund met rucola, pijnboompitjes,
zongedroogde tomaat
Focaccia - rozemarijn - gerookte zalm - garnaaltjes dillemayo - knapperige uitjes
Focaccia - zongedroogde tomaat mozzarella – San Daniella – basilicumolie
Salade Caprese
Ciabatta - Boerenbreekbrood

Stand 3: Superfoods
Warme bereidingen:
Ierse Ribeye met glazuur van superfoodbessen
en een slaatje van rode kool
Courgette gevuld met feta, zongedroogde tomaatjes
en pijnboompitjes
Ratatouille van verloren groentjes;
pastinaak, wortel, raap, rode ui, rozeval patatjes
Wortelsoepje met sinaas, knoflook en peterselie
Koude bereidingen:
Salad in a jar;
Rucola – kortgebakken rundreepjes – komkommer –
radijs – rode ui – balsamicodressing
Ijsberg – kikkererwtjes – tomaat – scampi –
komkommer – ceasarsaus
Pasta – tomaat – mozzarella – pesto – basilicum – spinazie
Speltbrood
Zuurdesem-sesambrood

Dessertbuffet
Chocolademousse Monte-Carlo
Verse fruitsalade
Vanille-ijs met diverse toppings
Mini-bavarois van het huis:
Chocolade, mokka, vanille,…
Soesjes, mini-eclairs, macarons
Dranken inclusief
Huiswijn; rood - wit - rosé
Jupiler / Frisdranken / Chaudfontaine
Fruitsappen / Koffie / Thee

Prijs per persoon (2 thema’s naar keuze): €65,00
Prijs per persoon (3 thema’s): €72,50
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Nota’s






De huur van de zaal staat los van de kostprijs
van het vergaderarrangement.



Voor de overige dranken kan u kiezen voor alle
dranken à la carte te laten noteren en apart
in rekening te brengen.



Bijkomend kunnen volgende materialen
gehuurd worden:
Beamer €25,00
Projectiescherm €15,00



Wij voorzien standaard in al onze ruimtes
gratis gebruik van wifi voor u en uw gezelschap.
Verschillende zaalopstellingen zijn mogelijk.
Blokopstelling
Schoolopstelling
Theateropstelling
Afhankelijk van het gekozen vergaderarrangement
kunnen wij een aparte lunchruimte voorzien.

15


Er is een ruime parking waar u gratis kan parkeren.
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Neerharenweg 14 • 3620 Lanaken (B)
t. 089-717 326
www.traiteurjaco.be

