Uw dienst en/of condoleance bij
de Volksabdij & Restaurant de Blauwe Pauw
Gebruik van onze authentieke kapel voor uw dienst
Onze authentieke en sfeervolle kapel in het abdijgebouw is uitermate geschikt voor zowel uw intieme
afscheid als een grote groep gasten. Doordat de ruimte in 2 delen kan worden afgesloten kan de kapel
gebruikt worden voor diensten van 20 tot 300 gasten.
Graag verzorgen we de zaalopstelling en benodigdheden aan de hand van uw persoonlijke wensen.
Huur kapel
Tot 150 gasten (halve ruimte) € 250,00
Bij meer dan 150 gasten wordt een prijs in overleg samengesteld

Aansluitende condoleance in restaurant De Blauwe Pauw
Na afloop van uw dienst kunt u gebruik maken tot persoonlijk condoleren in ons restaurant
(tegenover de kapel).
In een sfeervolle en ruime serre verzorgen wij graag onderstaande mogelijkheden.
Bij goed weer is het ook mogelijk ons aangrenzend terras te gebruiken.
Deze mogelijkheden zijn enkel ter voorbeeld.
Uiteraard kunt u afwijken van deze arrangementen, en uw condoleance dat persoonlijke tintje te geven
die aansluiten bij uw wensen en onze ruime mogelijkheden. Deze nemen we graag in een persoonlijk
gesprek met u door.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van een eventuele BTW verhoging die de overheid kan opleggen. Dit geldt ook
voor alle eerder uitgebrachte offertes en reserveringen.

Arrangement 1
Wij ontvangen uw gasten met koffie en thee ( 2 kopjes p.p.)
We gaan rond met een luxe assortiment mini-koffiekoeken of cake.
€ 6,00 per persoon

Arrangement 2
Wij ontvangen uw gasten met koffie en thee ( 2 kopjes p.p.)
We gaan rond met zachte bruine en witte broodjes belegd met ham, kaas en
diverse vleeswaren ( 2 p.p.)
€ 7,50 p.p.

Arrangement 3
Wij ontvangen uw gasten met onze Brabantse koffietafel met onderstaande inhoud:
Boerengroentesoep met balletjes
Roggebrood, boerenbrood & peperkoek
Kaiserbroodjes & meergranen baguettes
Assortiment van luxe koffiekoeken
Brabantse worstenbroodjes
Diverse soorten vleeswaren
Jonge kaas, komijnekaas & oude kaas
Huzarensalade & pastasalade
Melk, karnemelk & chocolademelk
Jus d’orange & multivitaminen sap
Koffie & thee
€ 12,50 p.p.
Uitbreiding 2 warme gerechten ( stoofvlees in trappist en balletjes gehakt in tomatensaus)
€ 15,00 p.p.

Arrangement 4
Wij ontvangen uw gasten met receptieplateaus wijn, bier en diverse frisdranken ( 3p.p.)
Aansluitend gaan we rond met mini sandwiches van Italiaans Trammezonebrood belegd met gerookte
zalm, gerookte kipfilet, carpaccio en oude kaas en garnituur (2,5 p.p.)
€ 13,50 p.p.

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van een eventuele BTW verhoging die de overheid kan opleggen. Dit geldt ook
voor alle eerder uitgebrachte offertes en reserveringen.

Routebeschrijving naar de Volksabdij/Restaurant De Blauwe Pauw

Vanuit Bergen op Zoom / Roosendaal
Neem op de A58 de afslag Hoogerheide. Onderaan de afslag, op de rotonde, gaat u rechtsaf richting
Hoogerheide.
Op de 2e rotonde gaat u linksaf richting Ossendrecht / Putte
Bij de stoplichten rechtdoor
Op de 3e rotonde linksaf richting Ossendrecht
Op de 1e rotonde rechtsaf richting Ossendrecht
Na ongeveer 200 meter ziet u aan de rechterkant de oprijlaan van De Volksabdij. U vindt de parkeerplaats van
De Volksabdij na ongeveer 500 meter aan de rechterkant.

Vanuit Zeeland / Antwerpen
Neem op de A58 de afslag Hoogerheide. Onderaan de afslag, op de rotonde, rechtsaf richting Hoogerheide.
Op de 1e rotonde gaat u linksaf richting Ossendrecht / Putte
Bij de stoplichten rechtdoor
Op de 3e rotonde linksaf richting Ossendrecht
Op de 1e rotonde rechtsaf richting Ossendrecht
Na ongeveer 200 meter ziet u aan de rechterkant de oprijlaan van De Volksabdij. U vindt de parkeerplaats van
De Volksabdij na ongeveer 500 meter aan de rechterkant.

