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Indien u een familiegebeurtenis, -feest wenst  in Rustenhove, kunt u dit aanvraagformulier invullen en afgeven aan de receptie of 
aan Leen Denolf (diensthoofd hoteldienst). Verdere uitleg en afspraken kunt u terugvinden in de “overeenkomst tafelreservaties”. 

Algemene informatie 

Naam bewoner: ………………………………………………………………. 

Naam familielid: ………………………………………………………………. 

Datum aanvraag: ……………………………………………………………… 

Kamernummer: ……………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………. 

E-mailadres: …………………………………………………………………….. 

Naam + handtekening: 

 

 

 

Datum: …………………………………………… Aanvangsuur: …………………………………… Aantal personen:………………..……………… 
 

Reservatie zaal: Aanvraag materiaal: Aantal 

O Tafel in cafetaria (gratis - €20) 

O Vergaderzaal (€15) 

O Zaal op afdeling: ……………………… (€25)   

(14u – 17u) 

O De Winde (€50) 

O Koffietassen, onderbordjes en koffielepels 

O Kleine borden 

O Grote borden 

O Bestek 

O Wijnglazen 

O Champagneglazen 

O Bierglazen: 

…………………………………………         ………………………………………… 

…………………………………………         ………………………………………… 

O Frisdrankglazen 

………………....………. 

…………………….……. 

……………………….…. 

……………………….…. 

………………………….. 

………………………….. 

 

……………   .…………. 

……………   .…………. 

……………….…………. 
 

Drank en versnaperingen 

 Prijs Aantal 

Thermos koffie (+/- 12 tassen) Bij een thermos koffie serveren we geen advocaatje. 

Fles rode wijn (75cl) 

Fles witte wijn (75cl) 

Fles schuimwijn – Baron d’auteuil (75cl) 

Fles cava – Cava l’arboc (75cl)  

 

Assortiment broodjes en wraps 

(vanaf 10 personen) 

 

Salami-, kaasblokjes, chips en nootjes  

€ 12 

€ 10 

€ 10 

€ 10 

€ 12 

 

€ 8.5 

 

 

€ 3 

……… thermos(sen) 

……… fles(sen) 

……… fles(sen) 

……… fles(sen) 

……… fles(sen) 

 

 ……… personen 

 

 

……… porties 

0€ / persoon 
(indien alle materiaal en catering 
meegebracht wordt of de catering in 
Rustenhove wordt besteld) 

1€ / persoon 
(voorzien van eigen catering) 
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Taarten 

 Prijs Aantal 

Progresstaart natuur (per stuk) 

Progresstaart chocolade (per stuk) 

Fruittaart (8 personen) 

Rijstaart (8 personen) 

Chocoladetaart (8 personen) 

Eclair (per stuk) 

Berlijnse bol (per stuk) 

€ 2 

€ 2 

€ 15 

€ 15 

€ 152 

€ 1.5 

€ 1.5 

……… stuk(ken) 

……… stuk(ken) 

……… taart(en) 

……… taart(en) 

……… taart(en) 

……… stuk(ken) 

……… stuk(ken) 
 

Drank cafetaria 

 Gevraagd 
aantal 

Gebruikt 
aantal 

 Gevraagd 
aantal 

Gebruikt 
aantal 

Coca cola 

Coca cola zero 

Limonade sinaas 

Limonade citroen 

Limonade sinaas light 

Limonade citroen light 

Ice tea 

Chaudfontaine plat 

Chaudfontaine spuit  

Looza Ace 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

Pils (Bavik) 

Rodenbach 

Palm 

Palm NA 

Kriek 

Leffe blond 

Leffe bruin 

Omer 

Duvel 

Kwaremont 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… bak(ken) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

……… fles(jes) 

 

Het klaarzetten van drank gebeurt telkens in bakken. De kleinste hoeveelheid die u kan aanvragen is ½ bak. Nadien worden alle lege 
flesjes geteld om zo het verbruik na te gaan. Tijdens de openingsuren van de cafetaria kunt u ook aan de bar bestellen. Daar kunt u 
kiezen tussen betaling cash of via de rekening van de bewoner. 

 
 

In te vullen door Rustenhove 

Totale kostprijs Opmerkingen 

……………………………………………………………………………………………………..………….. 

……………………………………………………………………………………………………..………….. 

……………………………………………………………………………………………………..………….. 

……………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

€ 

Cafetariaprijzen 


