Op een idyllische plek in Wetteren met aandacht voor de natuur, sfeer en
creativiteit is het Prullenbos jouw hotspot voor ont-spanning met gezin, familie,
vrienden of collega’s waar het zowel in de zomer als in de winter aangenaam
vertoeven is. Anders gezegd: het Prullenbos is jouw vakantie om de hoek.

#PERSONEELSFEEST
"Prullenbosplezier, de sleutel tot succes"

Stoom afblazen met je collega's? Het Prullenbos is de geschikte locatie met
zijn bosrijke en groene karakter en feeërieke tuin biedt het veel mogelijkheden
om er een onvergetelijk feest van te maken. Je kan kiezen voor een feest met
catering zoals: barbecue met of zonder hapjes, dessertbuffet, brunch of
foodtruck. Deze kunnen zowel tijdens een privé-event als tijdens onze
openbare openingsuren doorgaan, naargelang de grootte van de groep.
Bovendien is ook een uitgebreid ontbijt op zondag mogelijk! Externe catering
is eveneens een optie in het Prullenbos. Wij werken samen met enkele
traiteurs maar jullie kunnen evengoed voor een andere traiteur kiezen. Ook
een privé-avondfeest zonder eten behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

Gebruik faciliteiten
De herberg biedt een capaciteit van 70 personen zittend en 120 staand. Om
de herberg te huren is een minimum van 45 personen vereist. De stretchtent
heeft een capaciteit van 50 personen zittend, 90 personen staand. Daarnaast
bieden wij ook de circustent aan, deze biedt ruimte voor 40 personen zittend
en 60 personen staand.

Huurprijzen
Gebruik van herberg, speelvallei, parking

300 euro

Gebruik van stretchtent

200 euro

Gebruik van circustent

150 euro

Voorschot

300 euro

Waarborg

300 euro

Poetsdienst (indien nodig)

50 euro
*Alle prijzen zijn inclusief BTW

Formules
Bosbarbecue
Er gaat niets boven de heerlijke
geur van barbecue! Geen zin om
zelf te bakken? Ben je met
minstens 10 personen? Laat je
verwennen in het Prullenbos met
een Bos-BBQ! Je kan kiezen
voor hapjes, barbecue en
dessert of enkel voor de
barbecue.

Den bos in met de foodtruck
Mag het eens wat anders zijn? Huur onze foodtruck en wij verwennen jou met
lekkere snacks! Wij bieden een breed gamma aan opties aan maar wij zijn ook
bereid om tegemoet te komen aan jullie
wensen.
Welke snacks zijn dat dan zoal?
Croques! Wraps! Spitburgers!
Veggieburgers! Allen met een twist aan 5
euro per stuk. All-in formule ook mogelijk
naargelang de vraag.
Huur van de foodtruck: 150 euro

BOS-ontbijt
Bestaat er iets heerlijkers dan op zondag te genieten van een rijkelijk gevuld
ontbijt? Schuif mee aan tafel met aankomst tussen 9u en 9u30 of met
aankomst tussen 11u30 en 12u.
Ons gevarieerd buffet biedt het
volgende aan:
Verschillende soorten broden en
pistolets, viennoisseries, peperkoek,
zoet (choco, confituur) en hartig beleg
(kaas, hesp, salami, frikandon), eitjes
met of zonder spek, gekookte eitjes,
harde en zachte kazen, gerookte
zalm, yoghurt, fruit, granola/muesli en
pannenkoeken.
Bij aankomst wordt voor iedereen een glas vers fruitsap geserveerd aan tafel.
Voorts zijn koffie en thee inbegrepen in de prijs.
Prijs per persoon: €16,50
Bubbelontbijt met een glas cava bij aankomst: €20,50 per persoon
Kinderen van 3 tot 9 jaar kunnen genieten van het Eekhoornontbijt: €10,00

BOS-brunch
Wees welkom voor een gezellige brunch met familie en vrienden. Deze brunch
biedt zowel koude als warme gerechten waaronder:
verschillende soorten broden en pistolets, viennoisseries, peperkoek, zoet
(choco, confituur) en hartig beleg (kaas, hesp, salami, frikandon), eitjes met of
zonder spek, gekookte eitjes, harde en zachte kazen, gerookte zalm, yoghurt,
fruit, granola/muesli en pannenkoeken, soep/gazpacho, tortilla (champignons,
ui, tomaat en paprika), tomaat-mozzarella, wraps (kip en allerhande soorten
groenten).

Bij aankomst krijgt u een glas fruitsap. Koffie en thee zijn inbegrepen in de
prijs.
Prijs per persoon: €25,00
Bubbelbrunch met glas cava bij aankomst: €29,00
Eekhoornbrunch voor kinderen van 3 tot 9 jaar: €17,00
Dessertbuffet
Laat de zoetekauw in jou naar boven komen! Kies voor ons
taarten/dessertbuffet. Je kan een taartenbuffet nemen na de BOS-BBQ of je
kan enkel het dessertbuffet nemen.
Keuze uit: chocolademousse,
frambozenbavarois, appelcake,
bresiliennetaart, fruittaart,
aardbeientaart, rijsttaart,
frangipane, kriekentaart en flan
Enkel dessertbuffet?
Keuze uit verse fruitsla,
frambozenbavarois,
chocolademousse, bresiliennetaart,
aardbeientaart, rijsttaart,
kriekentaart, flan, appelcake, fruittaart en frangipane
Opgelet: afhankelijk van aanvraag hoeveel soorten dessert er voorzien
worden.

Drankenformules
*Forfait volwassenen: 5 uur

18 euro per persoon

Zonder eten of catering voorzien door
Prullenbos en of partners
*Forfait kinderen t.e.m. 12 jaar: 5 uur

12 euro per kind

Zonder eten of catering voorzien door
Prullenbos en of partners
*Forfait volwassenen: 5 uur

21 euro per persoon

Indien externe catering
*Forfait kinderen: 5 uur

15 euro per kind

Indien externe catering
*Extra forfait

4 euro per uur

Huur & bemanning na forfait

38 euro per uur per barman (per
45 personen 1 barman)

Aperitief met cava/fruitsap

9 euro per fles cava

Flessen cava worden geteld
Koffie en thee buffet

2 euro per persoon

Dranken van de kaart

Prijzen van de kaart

*Forfait omvat alle dranken behalve sterke dranken, aperitieven, koffie en thee

