Uniek feesten aan de Schelde

“Plaasj Kaffee” Wandeldijk 1 – 2050 Antwerpen 03/722 19 19
kaffee@plaasj.be of laura@plaasj.be
www.plaasj.be
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Uniek feesten aan de Schelde
Deze brochure biedt u een overzicht van al de mogelijkheden die er zijn bij ons in het
Plaasj Kaffee.
Wij verzorgen graag uw bruiloft, verjaardag, baby borrel, jubileum, communie,
lentefeest, personeel- en bedrijfsfeesten met of zonder team building en dit alle
seizoenen.
Onze troeven:
❑ Volledig gerenoveerd interieur (2016)
❑ Zicht op de Schelde en het nieuwe havenhuis
❑ Van verfijnde menu’s, BBQ’s, verzorgde broodjeslunches, recepties tot avondfeest
kiest u de formule die het beste bij u past
❑ Interessante drankenformules
❑ Een mooi assortiment aan Champagne en suggestiewijnen
❑ Gratis parking
❑ Designtent en zonneterras
❑ In onze prijzen zit steeds standaard aankleding van de zaak, deze kan voor een
meer prijs steeds gepersonaliseerd worden voor alle feesten.
❑ Dienst en BTW zijn steeds inbegrepen in onze prijzen
❑ Voor bedrijven wordt de offerte excl btw opgemaakt
❑ Deze prijzen zijn geldig voor feesten die doorgaan in 2022

Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie,
wij helpen u graag verder met een enthousiast team dat samen van uw event een
succes maakt
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Menukaart
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Receptie
Stel zelf uw receptie samen “à la carte”

Prijs pp

Koude hapjes
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Gazpacho van tomaat
Gazpacho van watermeloen met munt
Smoothie van komkommer en kiwi
Soepje van paprika met schuim van chorizo
Tortilla van gerookte zalm en een crème van groene kruiden
Ceasar slaatje ‘new style’ met krokante kippenblokjes
Salade van Zeebrugge garnalen, guacamole en zure room
Lenterolletjes Asian style
Vitello tonnato met tonijnmayonaise en kappertjes
Carpaccio van Angus beef, rucola en olijfolie
Tartaar van Noorse zalm met fijne venkel
Gemarineerde zalm met sesam
Gravad lax
Salade met gerookte heilbot, citrusvruchten en koriander
Steak tartaar van Belgisch witblauw
Gegrilde groene asperges, Serranoham en saffraan mayonaise
Grijze garnalen, Coeur de boeuf en roze pompelmoes
Terrine van ganzenlever, gelei van Granny Smith
Creuse oester (1st)

€ 3,00
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,30
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,60
€ 3,60
€ 3,80
€ 4,40

Warme hapjes
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Seizoensoepje
Artisanaal kaaskroketje
Quiche Lorraine
Mini croque monsieur met dip van tomaat en basilicum
Croque van geitenkaas, Serranoham en tomatendip
Cappuccino van grijze garnalen
Spiesje van kip in panko met truffelmayonaise
Traag gegaard Iberico varkenswangetje
Gegrilde scampi met ananas en gember
Ravioli van spinazie en ricotta met crème van Parmezaan
Ravioli van boschampignons met een truffelsaus
Tagliata van Angus beef, tapenade van tomaat en basilicum
Courgette beignets met Griekse yoghurtdip

€ 3,00
€ 3,10
€ 3,20
€ 3,20
€ 3,30
€ 3,30
€ 3,40
€ 3,40
€ 3,50
€ 3,50
€ 3,60
€ 3,80
€ 3,80
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Receptie
Keuze van de chef
❑ Assortiment van 3 hapjes
(1 koud, 1 warm en 1 soepje)
❑ Assortiment van 6 hapjes
(3 koude, 2 warme en 1 soepje)
❑ Assortiment van 8 hapjes
(4 koude, 3 warme en 1 soepje)
❑ Assortiment van 10 hapjes
( 5 koude, 4 warme en 1 soepje)
❑ Zoete afsluiter voor receptie

Prijs pp
€ 8,50
€ 12,50
€ 15,50

€ 18,50
€ 5,50

Ontvangst formule

Prijs pp

❑ 1 glaasje cava of fruitsap
❑ Chips
❑ Nootjes
❑ Olijven

€ 11,00

❑ Als u kiest voor een dranken formule zetten wij chips, nootjes
en olijven klaar bij het ontvangst
❑ U kan ook kiezen voor een groenten schotel
(Bloemkoolroosjes, kerstomaten, wortelen en komkommer)
Dit wordt geserveerd met cocktailsaus en tzatziki

€ 4,50
€ 10,00

❑ 8 à 10 hapjes per persoon is voor een receptie van ongeveer 2u
❑ Bij à la carte keuze:
▪ < 50 personen is elk gekozen hapje voor het hele gezelschap
▪ > 50 personen kunnen hapjes per 30 stuks besteld worden
❑ Standaard biscuittaart met vers fruit € 10,00 pp
❑ Taart in thema prijs op aanvraag
❑ Mini cup cakes € 4,00/stuk
❑ Normale cup cakes €6,00/stuk
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Broodjes
Ontvangst 1u

Prijs pp

❑ Koffie
❑ Thee
❑ 1 glaasje sinaasappelsap
❑ Mini koffiekoekjes
❑ Mini croissants
❑ botercake

€ 13,00

Formule standaard

Prijs pp

3 open belegde broodjes gemengd assortiment of keuze uit:
❑ Kaas
❑ Preparé
❑ Ham
❑ Kipcurry
❑ Vleessla
❑ Krabsla
❑ Tonijnsla

€ 13,00

Formule standaard en formule de luxe kunnen per 10 personen besteld worden
en kunnen gecombineerd worden

Formule de luxe
3 open belegde broodjes gemengd assortiment of keuze uit:
❑ Zalm met kruidenkaas, rucola & kerstomaat
❑ Brie met honing, balsamico, nootjes & rozijnen
❑ Geitenkaas met honing, appeltjes, noten & spekjes
❑ Italiaanse ham met zongedroogde tomaten en Parmezaanse kaas
❑ Kip met guacamolé, zongedroogde tomaten en rucola
❑ Tonijnsla met augurk, ui en pesto

Koffietafel
Ontvangst met glaasje cava of fruitsap
❑ Mix pistolets en sandwiches
❑ Koffiekoekjes en croissants
❑ Assortiment zoet beleg
❑ Vleeswaren-assortiment
❑ Goudse kaas
❑ Americain prepare
❑ 2 salades naar keuze : kipsalade of kip met curry, zalmsalade of
krabsalade
❑ Koffie en thee ( gedurende 2 uur)

Prijs pp
€ 16,00

Prijs pp
€ 23,00
Kids pp
€ 12,50
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Walking Diner
Formule 1
❑ Salade van gerookte eendenborst met zoet zure mango’s
❑ Gemarineerde zalm, coulis van rode pigment
❑ Velouté van knolselder met Parmaham
❑ Tataki van rund, mozzarella di Buffalo en groene kruiden olie
❑ Chocolade surprise van onze chef

Formule 2
❑ Carpaccio van wilde zalm ‘Gravad Lax’
❑ Speenvarken, Duxelle van champignons en rode porto
❑ Uiensoep uit Frankrijk
❑ Maigret van eend, stro aardappelen, jus van Madeira
❑ Brownie met rood fruit en vanille ijs

Formule 3
❑ Tagliata van ossenhaas met een chutney van tomaat
❑ Gebakken kwartel en een puree van doperwten
❑ Bouillabaisse
❑ Filet van skrei en een tapenade van olijven
❑ Poulet Noir met boschampignons en truffel
❑ Tiramisu op klassieke wijze

Formule 4
❑ Carpaccio van gamba’s, avocado en espuma wasabi
❑ Ganzenlever, compote van rode ui, toast
❑ Zeebaars, risotto met limoen en zeekraal, jus van schaaldieren
❑ Bloemkoolvelouté, hand gepelde grijze garnaal
❑ Granité van Gin Tonic, gel van komkommer
❑ Angus beef met een bordelaise saus en gekonfijte sjalot
❑ Gazpacho van rode vruchten, gel van passievrucht en vanillemousse

Prijs pp
€ 45,00

Prijs pp
€ 47,50

Prijs pp
€ 50,00

Prijs pp
€ 53,00

❑ Onze Walking diners zijn mogelijk vanaf 20 pers
▪ < 30 personen 1 formule voor het hele gezelschap
▪ > 30 personen is een combinatie van formules 1&2 mogelijk (per 20 personen)
❑ Dessert kan vervangen worden door een standaard biscuit met vers fruit
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Buffetten
Stel zelf uw koud buffet samen “à la carte”
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑

Huis gemarineerde zalm met yoghurt-dille dressing
Tartaar van maatjesharing met avocado en groene appel
Trio van gerookte vis met waterkers en mierikswortel
Zacht gerookte zalm uit de klassieke keuken
Carpaccio van rund, crème van tomaat, geitenkaas en truffelmayonaise
Carpaccio van ossenhaas met Parmezaan en pijnboompitjes
Huisbereide tartaar van Agnus beef met kappertjes
Slaatje van gerookte eendenborst afgewerkt met spekjes en balsamico
Seranoham met honingmeloen en jonge groene sla
Assortiment van Italiaanse antipasta met olijven tapenade en
zongedroogde tomaatjes
Salade van gerookte hoevekip, geroosterde pijnboompitjes en
guacamolé
Salade van mozzarella en tomaat met Pata Negra en basilicum
Uitgebreide salade bar van dagverse groenten met zijn sauzen
Gepelde tomaat met verse grijze garnalen (+ supplement prijs op
aanvraag)
Zeeuwse creuse oester op ijs met citroen en peper van de molen (1pp)
½ kreeft Belle Vue (+ supplement prijs op aanvraag)
Hollandse maatjes met glaasje jenever (seizoen)

Stel zelf uw warm buffet samen “à la carte”
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Stoofvlees met Grimbergen
Bouillabaisse van Noordzee vis
Garnaalkroketjes met gefrituurde peterselie
Bisque van kreeft
Sliptongen à la meunière
Kabeljauw, spinazie met mousseline, olijven en tomaat
Zeebaars op vel gebakken met beurre blanc
Poon met Provençaalse groenten en vinaigrette met basilicum
Gentse waterzooi op klassieke wijze
Koninginnenhapje op grootmoeders wijze
Lamsbout met honing en verse tijm
Filet van parelhoen
Navarin van lamsvlees met Provençaalse groenten
Fijngesneden Agnus rundsfilet met auberginekaviaar
Lamskoteletjes met een fondant van kruidenboter
Asperges op Vlaamse wijze (seizoen)
Mosselen natuur of witte wijn (seizoen)
Filet pur Agnus beef met vers geklopte béarnaise (+€ 10,00pp)
Paling in ’t groen op onze wijze (+€ 10,00pp)
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Buffetten
3 koude gerechten
3 warme gerechten
€ 55,00 pp
Extra gerecht: + € 10,00 pp

❑ Onze buffetten zijn mogelijk vanaf 40 pers
▪ De gekozen gerechten zijn voor het hele gezelschap
❑ Al onze warme gerechten komen met een culinair passend bijgerecht
❑ Al onze buffetten zijn voorzien van een assortiment brood

Desserten buffet

Prijs pp

Klein buffet
❑ Tiramisu
❑ Verse fruitsalade
❑ Assortiment van kleine gebakjes, petit fours
❑ Chocoladefantasie met rode vruchten
❑ Citroentaartje met merengue

€ 12,50

Groot buffet = klein buffet +
❑ Flensjes met sinaasappelsaus
❑ Sabayon met roomijs
❑ Chocolade Fontein met vers fruit

€ 15,50

❑ Kaasplank 4 soorten met zijn attributen
❑ Standaard biscuittaart met vers fruit
❑ Kindertaart in thema (<12 j)
❑ Cup cakes (1 stuk)

€ 13,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 6,00
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BBQ
Formule 1
❑ Gegrilde sardienen
❑ Gerookte kippenbil
❑ Kruidige merguez worst
❑ Spareribs
❑ Hamburger

Formule 2
❑ Gegrilde sardienen
❑ Kruidige merguez worst
❑ Spareribs
❑ Hamburger
❑ Mini rundstournedos
❑ Lamskoteletjes
❑ Kipbrochette met paprika

Formule 3
❑ Gegrilde sardienen
❑ Kruidige merguez worst
❑ Spareribs
❑ Hamburger
❑ Lamskoteletjes
❑ Gestoomde zalmfilet met julienne van groenten in papillot
❑ T-bone steak in zijn gehele à la minute getrancheerd

Prijs pp
€ 42,50

Prijs pp
€ 47,00

Prijs pp
€ 53,00

❑ Onze BBQ’S zijn mogelijk vanaf 40 pers
▪ De gekozen formule is voor het hele gezelschap
▪ < 40 personen en u wilt een privé chef supplement van €75,00
▪ > 40 personen privé chef inbegrepen
❑ Al onze BBQ’S worden aangevuld met een uitgebreide saladbar, koude en warme
sauzen, brood assortiment en aardappel in de schil met kruidenboter
❑ Voor kinderen < 12 j kunnen wij een aangepaste formule bieden
❑ BBQ kan aangevuld worden met vooraf een receptie en/of achteraf een desserten
buffet
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Menu’s
Stel zelf uw menu samen met gerechten naar keuze uit
onze “Bistronomie kaart”
Alle dagen “Lunch & Diner”
2 gangen
voorgerecht + hoofdgerecht
Of
hoofdgerecht + dessert
€ 35,00
3 gangen
amuse + voorgerecht + hoofdgerecht + dessert
€ 45,00

4 gangen
amuse + voorgerecht + tussengerecht van de chef +
hoofdgerecht + dessert
€ 55,00
❑ Onbeperkt het aantal personen kan uw gezelschap vrij kiezen uit onze Bistronomie
kaart
❑ Voor kinderen < 12 j kunnen wij een aangepaste menu’s voorzien
❑ Onze bistronomie kaart is seizoensgebonden vraag tijdig onze nieuwe kaart aan:
▪ kaffee@plaasj.be
▪ www.plaasj.be
❑ Dessert kan vervangen worden door een standaard biscuit met vers fruit, dit wel
voor het hele gezelschap vanaf 10 personen
❑ Voor lunches of diners < 10 personen kan men tot de dag voordien voor 14u
bestellen uit onze lopende Bistronomie kaart
❑ Voor lunches of diners > 10 pers vragen wij u om uw keuzes uit de lopende
Bistronomie kaart 3 dagen vooraf door te geven
❑ Daar alle producten vers zijn kunnen de gerechten wijzigen volgens marktaanbod,
u wordt hierover tijdig ingelicht
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Bistronomiekaart
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Menu voorstellen
Menu 1
Tomatensoep
Of
Artisanale kaaskroketten
ppp
Zalm met seizoen groenten en Duchesse aardappelen
Of
Gegrilde kipfilet met archiducsaus en kroketten
ppp
Dame Blanche met saus van Belgische chocolade

Menu 2
Scampi look of curry
Of
Artisanale kaaskroketten
ppp
Sliptongen (2stuks) met verse tartaar saus en frietjes
Of
Geroosterd Spaans bergvarken met archiducsaus en frietjes
Of
Pasta met portobello’s en truffel
ppp
Dame blanche met saus van Belgische chocolade
Of
Brownie met rood fruit

Menu 3
Sashimi van zalm afgewerkt met avocado en wasabi
Of
Klassieke carpaccio van Belgisch rundsvlees
ppp
Makreel filet met ratatouille en fondant aardappelen
Of
Steak met peper saus, sla en frietjes
ppp
Tarte Tatin met bourbon vanille ijs

Prijs pp
€ 37,50

Prijs pp
2 gangen
€ 32,00
3 gangen
€ 37,50

Prijs pp
€ 45,00
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Menu voorstellen
Menu 4

Prijs pp

Tataki van tonijn met Oosterse toets
Of
Carpaccio van Belgisch rundsvlees met truffel mayonaise
ppp
Zeebaars met venkel risotto en saus van rivierkreeftjes
Of
Geroosterd Spaans bergvarken met pompoen, groene asperges en
aardappel in de schil
ppp
Crème brûlée met sorbet en rood fruit

Menu 5

€ 50,00

Prijs pp
Tataki van Belgisch rundsvlees
Of
Duo van garnaal creaties
ppp
Kabeljauw met geprakte bloemkool, zalmeitjes,
afgewerkt met Parmezaan
Of
Texel Lam (prè salè) met dagverse groenten,
rozemarijn aardappelen
en rode wijn saus afgewerkt met foie grass
ppp
Chocolade surprise van de chef met rood fruit

€ 60,00

❑ < 20 personen zijn de gekozen gerechten uit 1 menu voor het hele gezelschap
❑ Voor kinderen < 12 j kunnen wij aangepaste menu’s voorzien
❑ Voor vegetariërs en veganisten kunnen wij aangepaste menu’s voorzien
❑ Gerechten uit de verschillende menu’s kunnen verwisseld worden na overleg met
onze chef en aan een meerprijs maar dit wel voor het hele gezelschap
❑ Verwittig tijdig als er iemand in uw gezelschap allergisch is aan bepaalde
voedingstoffen zodat wij het nodige kunnen aanpassen
❑ Vraag uw gepersonaliseerd menu aan: laura@plaasj.be
❑ Dessert kan voor het hele gezelschap vervangen worden door een standaard
biscuit met vers fruit
❑ U kan uw diner ook feestelijk starten met ons basis ontvangst of een receptie
15

Drankenkaart
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Dranken formules
Formule 1

Prijs pp

❑ 1 glas cava “Masia de la Luz brut”
❑ ½ l water (bruis of plat)
❑ ½ fles huiswijn “Les Petits Secrets Frankrijk” (wit – rood - rosé)
❑ 1 koffie of thee

Formule 2

“4u à volonté”

❑ Cava
❑ Huiswijn “Les Petits Secrets Frankrijk” (wit – rood - rosé)
❑ Frisdranken
❑ Waters
❑ Fruitsap (Looza)
❑ Bier (alle vatbieren en Duvel)
❑ Warme dranken zonder alcohol
❑ Extra uur

Formule 3

“kids 4u à volonté”

❑ Frisdranken
❑ Waters
❑ Fruitsap (Looza)

€ 20,00

Prijs pp
€ 32,00

+ € 9,50

Prijs pp
€ 17,00

❑ Formule 1 kan u per persoon bestellen
❑ Formule 2 & 3 zijn groepsformules

Formule 3

“Bonnetjes”

Vanaf 40 pers

❑ Cava
❑ Huiswijn “Les Petits Secrets Frankrijk” (wit – rood rosé)
❑ Frisdranken
❑ Waters
❑ Fruitsap (Looza)
❑ Bier (alle vatbieren en Duvel)
❑ Warme dranken zonder alcohol
❑ Cava en wijn worden per fles gerekend
❑ Alle andere dranken worden aan stuk prijs gerekend
❑ Op de totale som van dranken krijgt u 10% korting
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Huiswijn
Les Petits Secrets
Glas € 6,00

Karaf €16,00

Frankrijk
Fles € 24,50

Wit
Grenache Vermentino
Frisse witte wijn met fijne en delicate aroma’s van bloemen en fruit.
Leuk als aperitief en lekker bij zeevruchten en vis.

Rood
Grenache Syrah
Lekkere volle wijn met zachte tannines en frisse fruitsmaak. Past perfect bij rood vlees
met saus, grillades en charcuterie,

Rosé
Grenache Cinsault
Zalmroze van kleur, fruitig, elegant en fijn met geuren van rode bessen.
Aan te raden als aperitief en bij grillades en salades.

Zoete witte wijn

Rioja Spanje
Marqués de Càceres Satinella
Frisse zoete witte wijn die uitstekend kan dienen als aperitief, maar past perfect bij
desserten en bepaalde kazen,

Champagnes
Champagne Jacquart

Per fles

Brut Rosé Mosiac

€ 90,00

Brut Mosiac

€ 75,00

Extra Brut Mosiac

€ 99,00

Vintage Blanc de blanc

€ 115,00
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Extra’s
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Extra’s
❑ DJ
▪
▪
▪

U kan vrij uw eigen dj inplannen
Plaasj Kaffee beschikt niet over materialen voor een dj
Huis DJ € 605,00 voor een hele avond, playlist kan vooraf besproken
worden (prijs inclusief BTW)

❑ Taarten € 10,00 pp keuze uit:
▪
▪
▪
▪

Standaard biscuit met slagroom en vers fruit
Biscuit met gepersonaliseerde foto en/of tekst
Taart in thema prijs op aanvraag
Piece montée prijs op aanvraag
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❑ Aankleding van de zaak
▪
▪
▪

Standaard aankleding: lederen placemats, Duni Airlaid servetten, thee
lichtjes.
Bloemstukken aangepast naar uw wensen prijs op aanvraag
Versiering aangepast aan uw feest:

Trouwfeest

Versiering voor 8 tafels

€ 30,00

Baby borrel

Versiering voor 8 tafels

€ 30,00

Thema kinderfeest
Frozen
Bumba
Voetbal
Star Wars
Cars
Minions
Nemo & Dory

Per 8 kinderen:
Versiering
Bordjes
Servetten
Gekleurd bestek
Bekertjes
Hoedjes
Party speeltjes

€ 20,00

Pinata

Met 500 gr snoep

€ 30,00

Aanbod van thema’s kan wisselen volgens populariteit
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Bedrijfsinformatie
Alle informatie voor uw bedrijfsfeest, team building en zakenlunches

Bvba Dajo “Plaasj Kaffee” Wandeldijk 1 – 2050 Antwerpen 03/722 19 19
kaffee@plaasj.be of laura@plaasj.be
www.plaasj.be
25
BE 0477610875

Bedrijfsinformatie
Alle informatie voor uw bedrijfsfeest, team building en zakenlunches
❑ Algemene informatie
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Plaasj Kaffee ligt op slechts 6 km van het hartje van Antwerpen
Schitterend gelegen aan de Schelde met zicht op het nieuwe Havenhuis
Bereikbaar via de N49, de E34 en met het openbaar vervoer tram 5, 3 en 15 en
bus 36 welke om de 20 min rijden
Gratis parkeergelegenheid tot 450 wagens
Gratis gebruik van draadloos internet
Zaal en personeel steeds inbegrepen in de prijs
Prijzen excl btw
Op factuur worden alle dranken aan 21% gerekend en de gerechten aan 12%
Gratis gebruik van projectie scherm
Microfoon gratis terbeschikking

❑ Zaken lunches
▪
▪
▪

Tot 20 personen kan u reserveren tot 14u de dag voordien met keuzes uit onze
Bistronomie kaart (zie pg 12 en 13) op 03/722 19 19 of reservatie@plaasj.be
Onze lopende Bistronomie kaart vindt u terug op www.plaasj.be
Uw lunches kunnen op aanvraag gefactureerd worden met 30 dagen
betalingstermijn

❑ Bedrijfsevenementen
▪
▪
▪
▪

▪

Brasserie gedeelte rond onze toog: 45 pers zittend / 100 pers staand
Restaurant gedeelte in onze veranda: 60 pers zittend / 100 pers staand
Buiten lounge: 70 pers zittend / 110 pers staand
De volledige of een gedeelte van onze designtent :
tot max 200 pers zittend / 400 pers staand
▪ Onze designtent kan op frisse of regendagen volledig worden afgesloten
en er zijn verwarmingselementen voorzien
Zonneterras: 100 pers zittend / 200 pers staand
▪ Het zonneterras kan overkoepeld worden met tenten prijs op aanvraag

Dit alles kan ook als één geheel genomen worden met een maximum capaciteit verdeeld
over binnen en buiten 460 pers zittend en 800 pers staand.
Onze capaciteit zittend is voor menu met bediening aan tafel, BBQ en buffetten.
Onze capaciteit staand is voor receptie, walking diner en een drink.
▪ Als u iets met uw firma te vieren hebt, bedrijfsfeest, promotie, anciënniteit,…. of
gewoon met de collega’s of personeel een originele en gezellige avond wilt
plannen, dan kunnen wij een volledige formule uitwerken.
▪ Wij kunnen voor u van een receptie, een gezellig diner of een BBQ op maat, tot
een aansluiten dansfeest met DJ voorzien.
▪ Begint u liever met een ontbijt met daarna een actieve team building
“all inclusief” kunnen wij u verder helpen.
▪ Bekijk onze brochure of maak een afspraak en wij werken alles tot in de details
26
volgens een budget uit zodat u er geen tijd in hoeft te steken.

Foto’s en referenties
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Plaasj Referenties
Strong Bow event
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Plaasj Referenties
Jaarlijkse klanten dag Vivium
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Plaasj Referenties
Jubilee Party Rent
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Plaasj Referenties
Bistronomie

Kinderfeest

TV opnames VTM
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Plaasj Informatie
Uniek feesten aan de
Schelde?
contacteer: laura@plaasj.be
Op onze website via de link
“Uniek feesten”

Wandeldijk 1
2050 Antwerpen
03/722.19.19
www.plaasj.be

Deel jouw foto’s met
#PlaasjKaffee
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