
 

 
 
 

Traiteurdienst Barbecue voor gasten van het Notarishuis in La Divine Providence 
Organisatie van catering vanaf 500€ 

 
 
Basispakket 22€ p.p. 

● Brochette met ui en paprika 
● gemarineerd kippenboutje 
● barbecueworst 

 
salades  

● aardappelsalade  
● rijstsla  
● tomaten met lente-uitjes  
● komkommersla met yoghurtdressing 
● wortelsla  
● witte koolsla met rozijnen  
● sla  
 

sausen  
● cocktailsaus 
● tartaar  
● mayonaise  

 
assortiment brood 

 
 
 
Extra's 
basispakket + gemarineerde kotelet (+2€ p.p.) 
basispakket + scampibrochette (+3€ p.p.) 
basispakket + zalmpapillot (+3€ p.p.) 
 
 
Taart en koffie 
Een stuk taart per persoon en koffie naar believen na de maaltijd (+€5 p.p) 
 
 
Wij kunnen op maat werken, wilt u kleine wijzigingen aanbrengen aan het menu, dan kunnen wij de 
mogelijkheden nagaan en u daarvoor een nieuwe prijsopgave maken. 
 
 

La Divine Providence 
+32 499 382 786  IBAN BE90 9790 8749 67 32 
maya@ladivineprovidence.be Vieux Moulin, 8 BIC ARSPBE22 
www.ladivineprovidence.be B – 7890 Wodecq BTW (BE) 0474.775.111 RPR Brussel 
 
 
 

mailto:maya@ladivineprovidence.be
mailto:maya@ladivineprovidence.be
http://www.ladivineprovidence.be/
http://www.ladivineprovidence.be/


 

Wat is inbegrepen in deze prijs? 
 

● borden  
● bestekken  
● servetten  
● bain-marie  
● aankleding van de buffettafel  
● barbecuetoestel 
● bakken van het vlees / afruimen van de tafels  
● Dekken van de tafels en bediening van de drank niet inbegrepen. 

 
De materialen van het vakantiehuis worden gebruikt. Wij laten het materiaal proper achter, maar 
verwachten indien u reeds in zelfkook maaltijden genuttigd heeft, dat de borden en de bestekken 
gereinigd zijn, zodat wij ze proper op het buffet kunnen leggen. 
 
 
Extra bediening 
Extra bediening in de zaal is mogelijk. Dit kost € 20 per personeelslid per uur. 
De taken van deze personeelsleden worden vooraf afgesproken door Maya Hanssens en de afnemer. 
 
Reservatie 
Wenst u van onze diensten gebruik te maken, raden wij u aan de datum voor het feest zo vlug mogelijk te 
reserveren en het aantal personen vast te leggen. Betaling betekent reservatie. 
 
 
Annulering 
Bij annulering vanaf de dag van reservatie tot 31 dagen voor het evenement wordt nog 50% van het 
totaalbedrag gevraagd. 
Tussen 31 dagen en 15 dagen voor de activiteit vragen wij nog 75% van het totaalbedrag. 
Vanaf 15 dagen voor de activiteit vragen wij 100% van het totaalbedrag. 
 
Deze bedragen zijn een compensatie voor de gemaakte kosten en de winstderving. 
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