Alsput, het gezelligste plekje in de Zennevallei ! ! !
Hilde Anthoons & Mieke De Baerdemaeker –
Alsputweg 108 – 1500 – Halle mieke@alsput.com –www.alsput.com
Tel:0032(0)2/356 76 47- Fax:0032(0)2/3 60 12 10 – GSM:0032(0)475/86 56 47
BTW : BE 0687 779 290 *KBC-IBAN-BE62 7310 4407 5761*

Eindejaarsfeesten
in Alsput-hotel

op 25 en 31/12 en 01/01 zijn enkel menu’s en buffet beschikbaar

Het oudejaarsavonddiner wordt opgediend in buffet
voorgerecht-, soep-, hoofdgerecht- en dessertenbuffet
Met koude en warme vlees- en visgerechten, oesters, zalm (gerookte en in belle vue) heilbot,
tomaat garnaal met grijze garnalen, salades, groenten, beenham, wildcivet, rosbief van Belgisch wit
blauw, amandelkroketten, gratin dauphinois, dessertenbuffet met artisanaal vanille-ijs,
nieuwjaarsgebak, chocolademousse,…
Aperitief, witte en rode wijn, waters, bieren van het vat en koffie. glaasje Cava om middernacht.
Dansen tot in de vroege uurtjes met discobar, dat allemaal voor de prijs van € 115,00

De betaling van de totale som vóór 01 -12- 2022 geeft recht op
10% KORTING voor het oudejaarsdiner
dat is : 115 - €11,50 (= 10% korting)
= € 103,50
voor het oudejaarsdiner all-in mits betaling van de totale som
vóór 1 december 2022
in cash/bancontact /per overschrijving op nr. uit KBC-BE 62 7310 4407 5761
Uittreksel bank geldt als bewijs. Reservering door betaling van 40 euro per persoon bij de bestelling.
Reservering voor Kerstdag, oudejaarsavond , nieuwjaarsdag
Naam………………………………………………………………………………………………………..
Adres : …………………………………………………………………………straat , nr………………….
Postnummer …………..gemeente/stad……………………………………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………………………………………….
aantal personen………………….. voorschot : 40 euro per persoon...........................................................
reservering door storting van het volledige bedrag vóór 20 december 2022.
De betaling van de totale som vóór 01 -12- 2022 geeft recht op 10% KORTING voor het oudejaarsdiner dat is :
115 - €11,5 (= 10% korting) = € 103,50

Mieke De Baerdemaeker, Hilde Anthoons, Nando Hemelinckx en het voltallige Alsputteam
nodigen U van harte uit in
Alsput hotel restaurant taverne – Alsputweg-Hollestraat 108 1500 Halle
0032(0)2/356.76.47 mieke@alsput.com fax 0032(0)2/360.12.10

