vsm

®

Au Vieux
Saint Martin
Zaalverhuur
Privé-zaal voor evenementen
Lente 2022

vsm

®

Au Vieux
Saint Martin

•
•

Zaalverhuur

Minimum 3 uur.
55,00€ per uur + BTW

Verhuurpackages
(zaalverhuur in de prijs inbegrepen)

•

Optie 1: “Erewijn”
Chardonnay Cave des Collines du Bourdic 2020-21 (wit), Bordeaux 2016-18 J.P. Moueix (rood),
Château Roubine “La vie en rose” Côtes de Provence 2020-21 (rosé), vers fruitsap, koffie, thee
en water met “Gemini”-brood, service en bloemdecoratie inbegrepen.
27,00€ per persoon (BTW inbegrepen)

•

Optie 2: “Cocktail”
Houdt in: optie 1 + alcohols, prosecco, aperitief, diverse frisdranken, verse fruitsap, koffie, thee
en water, “Gemini”-brood en kleine kaas- en/of garnaalkroketjes.
33,00€ per persoon (BTW inbegrepen)

•

Optie 3: “Champagne”
Houdt in: optie 1 en optie 2 + champagne blanc de blanc van Maison Gimonnet,
Toasts Cannibale in degustatie (Filet américain, recept in 1924 door Joseph Niels uitgevonden).
39,00€ per persoon (BTW inbegrepen)

•

“Banket”: te bespreken met ons secretariaat: info@auvieuxsaintmartin.be of 32 (0)2 513 49 17.

Duur van een receptie: ± 2 uur
Taart en cakes kunnen op aanvraag besteld worden.

Capaciteit
Vergadering
Cocktail
Banket

50 personen (zittend)
125 personen (staand)
50 personen
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(Verkoopsvoorwaarden en info op pagina 2)
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Algemene verkoopsvoorwaarden

Au Vieux Saint Martin

• Groepsreservaties worden beheerd door ons secretariaat. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer
+32 (0)2 513 49 17, alle werkdagen (van maandag tot vrijdag) tussen 08u00 en 16u00.
• Een reservatie is geldig wanneer het voorschot is betaald.
• De prijzen worden vermeld inclusief btw en diensten (16% diensten, 12% btw op voeding en 21% op drank). Ze omvatten�
koude en warme dranken en het eten.
• De tarieven zijn van toepassing voor groepen van 15 tot 50 gasten (of max. 125 staande gasten).
• De keuze van menu en gerechten moet meegedeeld worden bij de reservatie ten laatste vijf werkdagen (van maandag tot vrijdag) voor het banket.
• Het gekozen menu moet identiek zijn voor alle gasten, behalve in geval van allergieën of voedingsmiddelen die�
verboden zijn door bepaalde religies. Maximum twee keuzes per dienst.
• Wij kunnen voor u gepersonaliseerde menu’s uitprinten om op tafel te zetten. Deze dienst kost 3€ extra per menu.
• Elke bestelling van producten die niet inbegrepen zijn in het menu zal u aangerekend worden aan de prijs in onze�
taverne Au Vieux Saint Martin op het gelijkvloers.
• Het aantal gasten moet ten laatste vijf werkdagen (van maandag tot vrijdag) voor het banket meegedeeld worden:�
dit aantal wordt gebruikt als basis om de eindfactuur op te stellen.
• Indien het aantal werkelijk aanwezige personen lager ligt dan het aantal personen waarvoor gereserveerd werd, zullen�
de kosten 50% bedragen van het verschil tussen het bevestigde aantal en het aantal dat werkelijk geserveerd werd,�
op basis van het afgesproken menu.
• Tenzij anders vooraf overeengekomen, geldt een voorschot van 50% van de totale prijs als bevestiging van de reservatie.�
U kunt het bedrag overschrijven op onze rekening van BNP Paribas Fortis BE29 0015 1021 8864 EUR (BIC: GEBABEBB).
• Voor het resterend bedrag aanvaarden wij contante betaling, Maestro kaart, kredietkaarten van Visa, Mastercard,�
American Express of een bankoverschrijving op de dag van het event.
• Elke annulering die minder dan 72 uur voor de aankomst van de groep wordt gemeld, zal integraal worden�
aangerekend.
• Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de klanten.
• Gratis wifi (50 connecties), flipchart, wifi Sonos speaker, micro en wifi retroprojector met afstandsbediening.
• Belichting met dimmer.
• Mogelijkheid om ontbijt te bestellen (broodjes, toasts, viennoiseries, warme drank en vers geperst fruitsap).
• Mogelijkheid om op bestek een animatie te bestellen (œnologielessen, clown, etc.) volgens uw interesse.

Het restaurant bevindt zich op de
Grote Zavel, n°38, 1000 Brussel
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Tel +32 (0)2 512 64 76
Fax +32 (0)2 513 71 87

Albertine

Mogelijkheid tot parking op de Grote Zavel, in de
ondergrondse parking Poelaert (Paleis van Justitie) of in de
ondergrondse parking Albertine (onderaan Lebeaustraat)

GRAND SABLON

Au Vieux
Saint-Martin
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Heeft u liever een banket op kantoor of bij u thuis
geleverd? Pick-up eveneens mogelijk.
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info@auvieuxsaintmartin.be
www.auvieuxsaintmartin.be

n
Rége

e
Louis

SCAN
ME!

Join us on
www.alfred-shop.be
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