RECEPTIE

Wanneer de finishlijn van het jaar dichterbij komt, wordt alles al in
gereedheid gebracht voor de start van het nieuwe jaar. Net zoals in de koers
is dit een moment van evaluatie, maar ook een vooruitblik op de volgende
etappes. Welke richting gaan we uit? Welke hellingen of obstakels dienen
er overwonnen te worden? Welke tactiek passen we toe? Breng een toast
uit met het volledige team op wat geweest is en wat komen zal!
Voor dit alles ben je in het Centrum Ronde van Vlaanderen aan het juiste
adres. Je kan hier jouw nieuwjaarsreceptie organiseren in brasserie ‘Peloton
Café’ of in een van onze vergaderzalen als je ook graag gebruik maakt van
onze audiovisuele faciliteiten.
Uiteraard is niet enkel een nieuw jaar een reden om het glas te heffen.
Onderstaande receptieformules worden gedurende het jaar aangepast aan
het seizoen. We werken eveneens graag formules op maat uit.
In beide arrangementen zitten een vrij bezoek aan de Ronde-tentoonstelling
(inclusief audiogids) en gebruik van de technische voorzieningen (geluid,
projectie, licht en wifi) inbegrepen.

Paddestraat-arrangement

Haaghoek-arrangement

Twee uur durende receptie

Twee uur durende receptie

De bidon gevuld met:

De bidon gevuld met:

• Cava Mas D’Ancosa

• Cava Mas D’Ancosa

• Fruitsap

• Fruitsap

• Flandrien Blond

• Flandrien Blond

• Flandrien Bruin

• Flandrien Bruin

• Kwaremont

• Kwaremont

De musette gevuld met:

De musette gevuld met:

• Enamekaas

• Enamekaas

• Flandrienkaas

• Flandrienkaas

• Gandaham

• Gandaham

• Breydelhammousse

• Breydelhammousse

> Vanaf 30 personen: € 55 pp
> Vanaf 40 personen: € 50 pp
> Vanaf 50 personen: € 45 pp

• Bordje rundscarpaccio met
Parmezaan
• Lepelhapje met
Breydelhammousse
• Scampistaartjes met curry
• Warm geitenkaasje met spek
> Vanaf 30 personen: € 60 pp
> Vanaf 40 personen: € 55 pp
> Vanaf 50 personen: € 50 pp
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