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.

#(HUWELIJKS)VERJAARDAG
Kom, dan vieren we het leven
en dansen we tot de zon opkomt
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Op zoek naar een locatie om je (huwelijks)verjaardag te vieren? Wees welkom in het
Prullenbos! De bosrijke omgeving en feeërieke vijver creëren een instant feestgevoel.
Je kan kiezen voor een feest met catering zoals: barbecue, dessertbuffet, brunch of
foodtruck. Deze kunnen zowel privé als tijdens onze openbare openingsuren
doorgaan, naargelang de grootte van de groep. Ook een privé-avondfeest zonder
eten behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

De herberg kan gehuurd worden voor privé evenementen van maandag tot en
met zaterdag vanaf 45 aanwezigen. Dit kan telkens van 12u tot 18u of van 18u
tot ’s nachts. Het wordt de huurder toegelaten om twee uur (10u00 of 16u00)
voor aanvang te decoreren of op te bouwen.
Het huren van de herberg betekent dat er 100m² ter uwer beschikking staat.
Onze oppervlakte laat dus een maximum capaciteit toe van 70 personen voor
een zittend evenement en 120 personen voor een staand evenement.
Wij beschikken ook over een stretchtent met een oppervlakte van 150m²
waarmee wij het terras kunnen overdekken. Op die manier word je niet verrast
door het onzekere Belgische weer en kunnen de genodigden op elk moment
een luchtje gaan scheppen. Wanneer de capaciteit van 60 personen zittend
wordt behaald, is het huren van de stretchtent verplicht. Onder de tent kunnen
100 mensen plaatsnemen aan tafel.
Daarnaast kan ook de circustent gehuurd worden. Deze biedt ruimte voor 50
personen zittend.
Herberg + stretchtent + circustent bieden dus zittend plaats voor 220
personen. Tafels en stoelen zijn steeds inbegrepen in de huurprijs.
Wat parkeergelegenheid betreft, er is plek voor een 150-tal wagens.

Huurprijzen
Gebruik van herberg, speelvallei, parking
vanaf 12u tot 18u

500 euro

Gebruik van herberg, speelvallei,
parking vanaf 18u tot de vroege uurtjes

350 euro

Gebruik van stretchtent

300 euro

Gebruik van circustent

150 euro

Voorschot

30% offerteprijs
*Alle prijzen zijn inclusief btw

Catering
Kom genieten van de overheerlijke cateringformules van het Prullenbos! Wij
garanderen je topkwaliteit, gaande van onze recepties, bosbarbecue formules en
koude buffetten tot onze foodtruck en dessertbuffetten. Daarnaast werken we ook
samen met enkele partners zoals Jeffrey’s Outdoor Cooking Club, die zorgt voor een
culinaire barbecue en we bieden ook walking dinners en streetfoodcorners van Pic
Nic del Mundo aan. Heb je een ander idee? Laat het ons weten en we denken mee!
Uiteraard is ook externe catering steeds mogelijk, hierbij wordt enkel een andere
forfaitprijs gehanteerd. Het gebruik van onze keuken is dan wel uitgesloten. Indien
een foodtruck of zware elektrische apparaten dienen gebruikt te worden voor externe
catering is het gebruik van een generator verplicht.
Meer info en prijzen in onze cateringbrochure!

Drankenformules
*Forfait volwassenen: 5 uur

18 euro per persoon

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

12 euro per kind

Zonder eten of met 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 per persoon

Huur & bemanning na forfait

38 euro per uur per barman
(Altijd 2 barmannen tot op
einde)

Dranken van de kaart

Prijzen van de kaart

Aperitief met cava/fruitsap

12 euro per fles cava

Flessen cava en fruitsap worden geteld

8 euro per fles fruitsap

Koffie en thee buffet

2 euro per persoon

Flessen wijn

12 euro per fles

Flessen water

8 euro per fles

*Forfait omvat alle dranken behalve sterke dranken, aperitieven & warme dranken.

