
FORMULES ZALEN
MEETINGS - CONFERENTIES -  RECEPTIES



PLAN ZALEN THE DUKE



ZAAL 1

Per extra uur: €90 excl. BTW
Dit valt weg indien er catering in dezelfde 
ruimte genuttigd wordt.

Halve dag (4u) €375 excl. BTW
09:00 - 13:00
13:00 - 17:00
18:00 - 22:00

Hele dag (8u) €550 excl. BTW
09:00 - 17:00

FACILITEITEN CAPACITEIT

PRICING

Uitgeruste bar (excl. bediening) Standaard opstelling:  
60 personen zittend, 100 - 120 personen staand 
(afhankelijk van de indeling)Samsung 75” scherm in 4K

Aansluiting via HDMI

QSC Speakers (Stage-monitor)

1 Micro 
Aansluiting via XLR/Mini Jack

Extra tafels en stoelen: op aanvraag

Mogelijke opstellingen: school, theater, receptie, dining, op aanvraag 

Wifi inbegrepen

Parking inbegrepen

Exclusiviteit over de zaal

Schoonmaak vooraf en achteraf inbegrepen

Exclusief catering



ZAAL 2

Per extra uur: €90 excl. BTW
Dit valt weg indien er catering in dezelfde 
ruimte genuttigd wordt.

Halve dag (4u) €375 excl. BTW
09:00 - 13:00
13:00 - 17:00
18:00 - 22:00

Hele dag (8u) €550 excl. BTW
09:00 - 17:00

FACILITEITEN CAPACITEIT

PRICING

Standaard opstelling:  
60 personen zittend, 100 - 120 personen staand 
(afhankelijk van de indeling)

Samsung 85” scherm in 4K
Aansluiting via HDMI

QSC Speakers (Stage-monitor)

1 Micro 
Aansluiting via XLR/Mini Jack

Extra tafels en stoelen: op aanvraag

Mogelijke opstellingen: school, theater, receptie, dining, op aanvraag 

Wifi inbegrepen

Parking inbegrepen

Exclusiviteit over de zaal

Schoonmaak vooraf en achteraf inbegrepen

Exclusief catering



ZAAL 3

Per extra uur: €90 excl. BTW
Dit valt weg indien er catering in dezelfde 
ruimte genuttigd wordt.

Halve dag (4u) €375 excl. BTW
09:00 - 13:00
13:00 - 17:00
18:00 - 22:00

Hele dag (8u) €550 excl. BTW
09:00 - 17:00

FACILITEITEN CAPACITEIT

PRICING

Standaard opstelling:  
75 personen zittend, 120 - 150 personen staand 
(afhankelijk van de indeling)

Projector Scherm
Aansluiting via HDMI

QSC Speakers (Stage-monitor)

1 Micro 
Aansluiting via XLR/Mini Jack

Extra tafels en stoelen: op aanvraag

Mogelijke opstellingen: school, theater, receptie, dining, op aanvraag 

Wifi inbegrepen

Parking inbegrepen

Exclusiviteit over de zaal

Schoonmaak vooraf en achteraf inbegrepen

Exclusief catering
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VERGADERING
Duurtijd 4u

» DRANKENBUFFET

1. Koffie I thee I water  €9,8 p.p.
2. Koffie I thee I water I fruitsap I home made ice tea  €12,8 p.p.
3. Water I fruitsap I home made ice tea €8,9 p.p.

» KLEIN ONTBIJT - ONTVANGST 

1. Koffiekoekjes €5,5 p.p.
Assortiment mini 

2. Sweet  €8,6 p.p.
Muffins I donuts I  pastes del nata I  boules I croissant I 
chocoladebroodje

3. Gezond €7,8 p.p.
Fruit I yoghurt I granola I ontbijtgranen I melk I muffin 

4. Cake €3,8 p.p.
Cake & koekjes
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» ONTBIJT  

 
1. Standaard €19,8 p.p.
Ontbijt met assortiment broodjes I zoet en zout beleg I granola I yoghurt I fruit I 
croissantjes  

Koffie I thee I fruitsapje 

2. Royal  €25,8 p.p.
Ontbijtbuffet met assortiment brood I zoet en zout beleg I eitjes I kazen 
I charcuterie I salades I ontbijtgranen I fruit I croissant I koffiekoekjes I 
zoetigheden 

Koffie I thee I fruitsap I water I home made ice tea 

» BRUNCH 

Royal  €38,7 p.p.
KOUD: 
Ontbijtbuffet met assortiment brood I zoet en zout beleg I eitjes I kazen 
I charcuterie I salades I ontbijtgranen I fruit I croissant I koffiekoekjes I 
zoetigheden 

WARM:  
Soepje I Gratin noordzeevis met puree I  Stoofpotje rund I 
Rozemarijnaardappelen I Veggie pasta

Koffie I thee I fruitsap I water I home made ice tea 

Duurtijd 2u

Duurtijd 3,5u
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» KLASSIEK €18,90 P.P. 
 
Koffie I thee I water I fruitsap 

Belegde broodjes I mini koffiekoekjes & croissants 

» ROYAL €23,90 P.P. 
 
Koffie I assortiment thee I fruitsap I home made iced tea I waters

Assortiment belegde broodjes I saladbar I koffiekoeken I croissants I zoetigheden 

Supplementen

Cava bij ontvangst: €5 p.p.

Soepje: €2,8 p.p.

Duurtijd 2u

KOFFIETAFEL UITVAART
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» 1. BROODJES €14,60 P.P.
Assortiment klassiek belegde broodjes I zoetigheden

» 2. BROODJES DELUXE €18,40 P.P.
Assortiment luxe belegde broodjes I saladbar I zoetigheden 

» 3. SALADBAR €21,40 P.P.
Caesar salad I salade niçoise I Griekse sla I gemengde salades I quinoa I 
brood

 
 

» DRANKEN BIJ LUNCH

1. Zonder alcohol €8,9 p.p.
Water I regular softdrinks I koffie I thee

2. Met alcohol €12,6 p.p.
Water I regular soft drinks I wijn I bieren I koffie I thee

Duurtijd 1,5u

LUNCH

Supplementen

Verse soep: €2,8 p.p.
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BUFFET/LUNCH/DINER

» 1. KLASSIEK BELGISCH €36,6 P.P.

Plankje charcuterie & groentjes (op tafel)
Broodgarnituur - dip

Seizoenssoep

Stoofvlees I witloofsla
Gratin noordzeevis I witte wijnsaus 
Balletjes tomatensaus I selder
Puree
Gebakken aardappeltjes

» 2. BELGISCH  ROYAL €48 P.P.

2 amusehapjes
Broodgarnituur - apero plankjes op tafel

Soepje van het seizoen
 
Varkenswangen I Cornet I witloofsla
Zeebaars  I spinazie I champignon
Warme gegrilde groenten
Gebakken aardappelen I rozemarijn
Spinaziepuree

» 3. ITALY €34,8 P.P.

Antipasti-plankjes op tafel
Foccacia - dip

Minestrone

Pasta salade 
Salade Caprese
Vitello Tonato
Trio van pasta

» 4. SPAANS €34,6 P.P.

Tapa-plankjes
Broodgarnituur - dip
 
Calmares - aijoli
Albondigas
Paëlla - scampi - zeevruchten
Pollo al ajilo
Patatas bravas - tomaat - aioli
Ensalade mixta
Ensalada russa

» 5. SALADBAR HEALTHY €28,6 P.P.

Soepje
Assortiment brood 

Caesar salad I kip
Griekse sla I feta
Salade niçoise I tonijn
Caprese I mozzarella
Taboulé I groentjes
Koolsla
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STREETFOOD 

» 1. CLASSIC €21,80 P.P. 
Tomatensoep of soepje van het seizoen
Duo kaas- en garnaalkroketjes
Frietjes I stoofvlees I pickles I mayo
Burger de luxe

» 2. BURGER & CO €25,80 P.P.
PLANKJE APERO
Breadsticks - toast - dips - tapenade - groentjes 

BULL BURGER 
Bun - angusburger  - cheddar - bbq - tomaat 
 
CHICKEN
Bun - kippenworst - koolsla - dressing

FRIETJE ROYAL
Frietjes - truffelmayo - jus - gedroogde ui

» 3. ACAPULCO €29,80 P.P.
NACHO CON TODO
Salsa - guacamole - jalapeño - gehakt - kaas

TACO 
Chili con carne - zure room 
 
MERGUEZ
Bun - merguez - koolsla 

BUN
Burger - salsa - cheddar - slaatje 

PATATAS BRAVAS
Aioli - tomato frito

» 4. STREET FOOD KIDS (7 TOT 14j) €15 P.P. 
HAMBURGER 
Bun I burger I tomaat I sausjes 

HOT-DOG 
Worstje I kip I sandwich I sausjes  
 
FRIETJES MAYO/KETCHUP

Vanaf 20 personen
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THE DUKE MENUS

»  MENU 1 
€36 p.p.

• Soep seizoen
• Zwartpootkip 

Gevulde borst I vergeten 
groentjes I gratin

• Cappucinotaartje

» MENU 2 
€43 p.p.

• Scampi 
Curry I sojascheuten I appel 
OF 
Carpaccio 
Rund I klassiek 

• Duroc d'olive 
Filet I warme groentjes I butternut 
I tijm honingsaus 
OF 
Kabeljauw 
Prei I roomsausje I puree 

• Lemon merengue 
OF 
Chocoladefantasie

» MENU 3 
€47 p.p.

• Vitello tonato 
Kalf I kappertjes I tonijn 
OF 
Duo kreeft - garnaal 
Kroket van kreeft I bisque grijze 
garnaal I fris garnituur 

• Zeebaars 
Puree  I spinazie I zeekraal 
OF 
Saltimbocca 
Kalf I jus rode porto I gegrilde 
groentjes I nicola 

• Pommes rustique 
Zanddeeg I appel I amarena ijs  
OF 
Dessertje van de chef

» COMFORT MENU 
€33 p.p.

• Sharing 
Fingerfood I tapa I mix 

• Burger 
Keuze uit onze burgers 

• Chocolade brownie 
Vanille ijs 

» VEGGIE MENU 
€36 p.p.

• Quiche 
Zongedroogde tomaat I spinazie I 
geitenkaas 

• Ravioli 
Aubergine - ratatouille  

• Dessertje van de chef
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BARBECUEFORMULE: CLASSIC 
1. BBQ CLASSIC VLEES 
€31 p.p. (vanaf 8p)

 
VLEES
• Duo sausages
• Chicken Satay ‘Echalotte’
• BBQ steak fire grilled ‘salsa’

 

GROENTEN & SALADES 

• Pastasalade
• Aardappelsalade vergezeld van lente-ui
• Tomatensalsa met bieslookdressing
• Komkommersalade met citroenvinaigrette 

en bruscettakruiden
• Boontjes vergezeld van rode ui met een 

sausje van mosterdvinaigrette

 
VARIA 

• Assortiment van koude sauzen en 
dressings

• Stokbrood en meergranenbrood 
Mogelijkheid tot warme peper of 
champignonsaus supplement € 2,5/ pp

GROENTEN & SALADES 

• Pastasalade
• Aardappelsalade vergezeld van lente-ui
• Tomatensalsa met bieslookdressing
• Komkommersalade met citroenvinaigrette 

en bruscettakruiden
• Boontjes vergezeld van rode ui met een 

sausje van mosterdvinaigrette

 
VARIA 

• Assortiment van koude sauzen en 
dressings

• Stokbrood en meergranenbrood 
Mogelijkheid tot warme peper of 
champignonsaus supplement € 2,5/ pp

GROENTEN & SALADES 

• Pastasalade
• Aardappelsalade vergezeld van lente-ui
• Tomatensalsa met bieslookdressing
• Komkommersalade met citroenvinaigrette 

en bruscettakruiden
• Boontjes vergezeld van rode ui met een 

sausje van mosterdvinaigrette

 
VARIA 

• Assortiment van koude sauzen en 
dressings

• Stokbrood en meergranenbrood 
Mogelijkheid tot warme peper of 
champignonsaus supplement €2,5/ pp

GROENTEN & SALADES 

• Pastasalade
• Aardappelsalade vergezeld van lente-ui
• Tomatensalsa met bieslookdressing
• Komkommersalade met citroenvinaigrette 

en bruscettakruiden
• Boontjes vergezeld van rode ui met een 

sausje van mosterdvinaigrette

 
VARIA 

• Assortiment van koude sauzen en 
dressings

• Stokbrood en meergranenbrood 
Mogelijkheid tot warme peper of 
champignonsaus supplement € 2,5/ pp

2. BBQ CLASSIC VIS 
€36,5 p.p. (vanaf 8p)

 
VIS
• Scampibrochette
• Papillot
• Sardine barbecue grilled fine herbs

3. BBQ CLASSIC VEGGIE
€31 p.p. (vanaf 8p)

 
VEGGIE
• Groentenburger
• Halloumi kaas
• Gemarineerde groentenbrochette (paprika, 

courgette, tomaat, champignon)

4. BBQ CLASSIC HALAL
€34,5 p.p. (vanaf 8p)

 
HALAL VLEES
• Rundsburger 100%
• Chicken Satay ‘Echalotte’
• Halloumi grillkaas 

Barbecues zijn niet afhankelijk van het weer. Deze kunnen altijd overdekt plaatsvinden.  

Vermeld minimum 7 dagen op voorhand het aantal personen per categorie: vlees, veggie, vis en halal.  

De keuze kan niet ter plaatse gemaakt of gewijzigd worden. 

Prijzen incl. 12% BTW

DRANKEN NIET INBEGREPEN
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BARBECUEFORMULE: 
SURF & TURF 
1. SURF & TURF 
€37 p.p. (vanaf 8p)

 
VLEES / VIS
• Rundssaté
• Gemarineerde kipfilet
• BBQ Worst
• Gemarineerde ribbetjes
• Scampibrochette
• Lamskotelet
• Sardine barbecue grilled fine herbs

AARDAPPELEN
• Crispy potato wedges

GROENTEN & SALADES
• Pastasalade
• Aardappelsalade vergezeld van lente-ui
• Tomatensalsa met bieslookdressing
• Komkommersalade met citroenvinaigrette 

en bruscettakruiden
• Boontjes vergezeld van rode ui met een 

sausje van mosterdvinaigrette 

 
VARIA

• Assortiment van koude en warme sauzen 
en dressings

• Rustiek stokbrood en meergranenbrood
• Warme peper of champignonsaus

AARDAPPELEN
• Crispy potato wedges

GROENTEN & SALADES
• Pastasalade
• Aardappelsalade vergezeld van lente-ui
• Tomatensalsa met bieslookdressing
• Komkommersalade met citroenvinaigrette 

en bruscettakruiden
• Boontjes vergezeld van rode ui met een 

sausje van mosterdvinaigrette 

 
VARIA

• Assortiment van koude en warme sauzen 
en dressings

• Rustiek stokbrood en meergranenbrood
• Warme peper of champignonsaus

2. SURF & TURF VEGGIE
€37 p.p. (vanaf 8p)

 
VEGGIE
• Groentenburger
• Halloumi grillkaas
• Gemarineerde groentenbrochette

DRANKEN NIET INBEGREPEN

Barbecues zijn niet afhankelijk van het weer. Deze kunnen altijd overdekt plaatsvinden.  

Vermeld minimum 7 dagen op voorhand het aantal personen per categorie: vlees, veggie, vis en halal.  

De keuze kan niet ter plaatse gemaakt of gewijzigd worden. 

Prijzen incl. 12% BTW
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BARBECUEFORMULE: DELUXE 
1. BBQ DELUXE VLEES 
€43 p.p. (vanaf 8p)

 
VLEES
• Dry aged beef burger Butchery Jef
• Chicken Satay ‘Echalotte’
• Traag gegaard buikspek met Oosterse 

laksaus
• Honey glazed ribs

 
AARDAPPELEN 
• Crispy potato wedges

GROENTEN & SALADES
• Pasta pesto met zongedroogde tomaten, 

afgewerkt met parmezaanse kaas
• Waldorf salade afgewerkt met rozijnen en 

Madras curry
• Aardappelsalade vergezeld van lente-ui
• Tomatensalsa met groene pepertjes
• Komkommer – radijssalade
• Quinoasalade met edame boontjes 

afgewerkt met munt en koriander
• Gegrilde seizoensgroenten 

 
VARIA

• Assortiment van koude en warme sauzen 
en dressings

• Rustiek stokbrood en meergranenbrood

AARDAPPELEN 
• Crispy potato wedges

GROENTEN & SALADES
• Pasta pesto met zongedroogde tomaten, 

afgewerkt met parmezaanse kaas
• Waldorf salade afgewerkt met rozijnen en 

Madras curry
• Aardappelsalade vergezeld van lente-ui
• Tomatensalsa met groene pepertjes
• Komkommer – radijssalade
• Quinoasalade met edame boontjes 

afgewerkt met munt en koriander
• Gegrilde seizoensgroenten 

 
VARIA

• Assortiment van koude en warme sauzen 
en dressings

• Rustiek stokbrood en meergranenbrood

AARDAPPELEN 
• Crispy potato wedges

GROENTEN & SALADES
• Pasta pesto met zongedroogde tomaten, 

afgewerkt met parmezaanse kaas
• Waldorf salade afgewerkt met rozijnen en 

Madras curry
• Aardappelsalade vergezeld van lente-ui
• Tomatensalsa met groene pepertjes
• Komkommer – radijssalade
• Quinoasalade met edame boontjes 

afgewerkt met munt en koriander
• Gegrilde seizoensgroenten 

 
VARIA

• Assortiment van koude en warme sauzen 
en dressings

• Rustiek stokbrood en meergranenbrood

AARDAPPELEN 
• Crispy potato wedges

GROENTEN & SALADES
• Pasta pesto met zongedroogde tomaten, 

afgewerkt met parmezaanse kaas
• Waldorf salade afgewerkt met rozijnen en 

Madras curry
• Aardappelsalade vergezeld van lente-ui
• Tomatensalsa met groene pepertjes
• Komkommer – radijssalade
• Quinoasalade met edame boontjes 

afgewerkt met munt en koriander
• Gegrilde seizoensgroenten 

 
VARIA

• Assortiment van koude en warme sauzen 
en dressings

• Rustiek stokbrood en meergranenbrood

2. BBQ DELUXE VIS 
€46 p.p. (vanaf 8p)

 
VIS
• Scampi brochette
• Sardine barbecue grilled fine herbs
• Papillot

3. BBQ DELUXE VEGGIE
€43 p.p. (vanaf 8p)

 
VEGGIE
• Groentenburger
• Halloumi grillkaas
• Gemarineerde groentenbrochette
• Veggie balletjes-saté 

4. BBQ DELUXE HALAL
€46 p.p. (vanaf 8p)

 
HALAL VLEES
• Rundsburger 100%
• Chicken Satay ‘Echalotte’
• Halloumi grillkaas
• Gemarineerde lamskotelet 

Barbecues zijn niet afhankelijk van het weer. Deze kunnen altijd overdekt plaatsvinden.  

Vermeld minimum 7 dagen op voorhand het aantal personen per categorie: vlees, veggie, vis en halal.  

De keuze kan niet ter plaatse gemaakt of gewijzigd worden. 

Prijzen incl. 12% BTW

DRANKEN NIET INBEGREPEN



16

BBQ KIDS VLEES 
€23,5 p.p. (vanaf 8p)

 
VLEES
• Chipolata spiesje
• Hamburger

BBQ KIDS VEGGIE 
€23,5 p.p. (vanaf 8p)

 
VEGGIE
• Groentenburger
• Veggie balletjes- saté

GROENTEN & SALADES
• Aardappelsalade vergezeld van lente-ui
• Tomatensalsa met groene pepertjes
• Komkommer – radijssalade 

VARIA
• Assortiment van koude sauzen en 

dressings
• Rustiek stokbrood

GROENTEN & SALADES
• Aardappelsalade vergezeld van lente-ui
• Tomatensalsa met groene pepertjes
• Komkommer – radijssalade 

VARIA
• Assortiment van koude sauzen en 

dressings
• Rustiek stokbrood

Barbecues zijn niet afhankelijk van het weer. Deze kunnen altijd overdekt plaatsvinden.  

Vermeld minimum 7 dagen op voorhand het aantal personen per categorie: vlees, veggie, vis en 

halal. De keuze kan niet ter plaatse gemaakt of gewijzigd worden. 

BARBECUEFORMULE:  
KIDS 
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DESSERTS
AFSLUITER 
€6,8 p.p. (vanaf 8p)

 
MOUSSE
• Chocolade / Crumble speculoos / Sinaas 

PANNA COTA
• Klassiek / Rood fruit / Coulis

SWEET CORNER 
€9,8 p.p. (vanaf 8p)

 
Assortiment van oa Antwepse handjes, 
profiteroles,  boule de berlin, macarons, gebakjes

DESSERTS DE PARIS 
€14,8 p.p. (vanaf 8p)

 
Een in stijl gebracht buffet met tal van 
zoetigheden en klassiekers Chocolademousse, 
taarten, panna cotta, bavarois, …

TAART OF IJSTAART 
€7,5 p.p. (vanaf 15p)

 
Thema en smaak te kiezen

IJSLAM 
€7,5 p.p. (vanaf 10p)
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DRANKENFORMULES
Al onze drankenformules zijn beschikbaar vanaf een minimum duur van  
3 uur en kunnen ook per extra uur worden bijgenomen (op aanvraag).  

» MET ALCOHOL 
 
OPTIE 1 
Duurtijd: 3u € 22 p.p.
Alle bieren, frisdranken, water, wijn (wit/rood/rosé) en warme dranken.

OPTIE 2
Duurtijd: 3u € 26 p.p.
Aperitief: Cava 
Alle bieren, wijn (wit/rood/rosé), mocktail, frisdranken, water, infused 
water en warme dranken.

 
» ZONDER ALCOHOL 

OPTIE 3 
Duurtijd: 3u € 16 p.p.
Water, infused water, frisdranken, warme dranken.

OPTIE 4 
Duurtijd: 3u € 18 p.p.
Mocktails, infused water, water, frisdrank, warme dranken .

» HAPJES 

The Duke feest Hapjes (in combiantie met drankenformule) 

• Breadstick I dip € 3,8
• Tapa plank I broodgarnituur - dip € 6,5
• Sticky fingers I fish and chips I € 9,5
• Groentjes I dip € 3,8
• 

Mix classic €6,5
Mix van warme frituurhapjes

Mix royal €9,3
Spring roll I scampi torpedo I duo kaas- en garnaal I chicken tender

Een drankenformule is steeds van toepassing  
voor de hele groep. Het is niet mogelijk om bovenstaande 
formules  te combineren.



info@brasserietheduke.be

0477 43 87 90 


