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Dans, zing, huppel, spring & lach! 

Ga helemaal los in het Prullenbos 
 

 

Het Prullenbos is een idyllische locatie om het feest van jouw dromen te verwezenlijken. Een 

plek puur in de natuur maar ook dé plaats bij uitstek waar “sfeervol” en “ongedwongen” 

trefwoorden zijn!  

#COMMUNIE OF #LENTEFEEST 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het Prullenbos is de ideale locatie om een eerste, plechtige communie of lentefeest te 

vieren. Grote troeven zijn de mooie speeltuin en groene omgeving, deze bieden genoeg 

speelgelegenheid opdat de kinderen naar hartenlust kunnen ravotten. Er zijn dan ook 

verschillend opties mogelijk zoals barbecue, dessertbuffet (met of zonder ijslam),  ontbijt, 

brunch.  



Gebruik faciliteiten 

Lentefeesten en communies vinden tijdens de openingsuren plaats. Bij feesten tijdens de 

openingsuren (feestdagen en zondagen van 9u tot 18u) wordt geen huur gevraagd. 

Een feest kan doorgaan in de herberg (max 70p), in de circustent (max 50p) of in de 

stretchtent (max 100p). De stretchtent is aanwezig van 1 april tot en met 1 november. De 

circustent staat permanent opgesteld. Uiteraard kan je ook van meerdere plaatsen gebruik 

maken, zo is het mogelijk om de herberg en stretchtent samen te gebruiken, of de 

stretchtent en de circustent. 

Er is steeds toegang tot speeltuin & het bos. 

Parking is voorzien voor 150 wagen. 

Drankenformules 

Dranken van de kaart Kaartprijs 

*Forfait volwassenen: 4 uur 

 

18 euro per persoon 

*Forfait kinderen t.e.m. 12 jaar: 4 uur  

 

12 euro per kind 

*Extra forfait 4 euro per uur per persoon 

Forfait aperitief 

Receptie tot 1,5 uur 

 

Receptie van 1,5 tot 2 uur 

 

Receptie van 2 tot 3 uur 

 

9 euro per volwassene 

6 euro per kind 

12 euro per volwassene 

9 euro per kind  

15 euro per volwassene 

10 euro per kind 

Koffie en thee buffet 2 euro per persoon 

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

 

 

 

 



Catering verzorgd door Prullenbos  

 

Boshapjes (bij aperitief)   
Hapjes @ €1,50 per soort per persoon:         

- Nacho’s met verse kaasdip  

- Calamares met dipsausje       

- Bruschetta met tomatensalsa       

- Lookbroodjes        

- Gazpacho        

- Tomaat-mozzarella           

€2,00 per hapje per soort per persoon:       

- Camembert to share 

- Loempia’s met dipsausje  

- Verwarmd soepje        

- Scampi met kokos en curry     

- Gemarineerde kippenboutjes met dipsausje 

- Pittige fetakroketjes met dipsausje 

- Wrapspiesjes met kruidenkaas en zalm 

- Chistorritas 

- Dadels met spek 

  



BosBBQ vanaf 30 personen 

 

1) Formule aan €28 per persoon:                

- 8 koude groenten (sla, tomaat, geraspte wortelen, komkommer, witte kool, 

seizoensgebonden groenten)       

- Pastasalade  

- Ovenbrood            

- Lookboter                 

- Koude & warme sauzen  

- Drie stukken vlees/vis/veggie keuze uit: barbecueworst, merguez, breugelspek, 

gemarineerde kipfilet, varkensbrochette BBQ steak, kippenballetjesbrochette, zalmpapillot, 

scampibrochette, veggieburger, haloumi, falafel.              

                     

2) Formule aan €32 per persoon             

- 8 koude groenten (sla, tomaat, geraspte wortelen, komkommer, witte kool, 

seizoensgebonden groenten )     

-  Pastasalade 

- Ovenbrood                

- Lookboter                 

- Koude & warme sauzen  

- Vier soorten vlees/vis/veggie keuze uit: barbecueworst, gemarineerde kipfilet, BBQ-steak, 

merguez, breugelspek, varkensbrochette, kippenballetjesbrochette, zalmpapillot, 

varkenshaasje,  scampibrochette en gemarineerde rib, veggieburger, haloumi, falafel.          

     

3) Kids t.e.m. 12 jaar       

Eén stuk vlees: € 14,00      

Twee stukken vlees: € 16,50    

Keuze uit: BBQ-worst, chipolata, kipfilet, kalkoenbrochette, kippenballetjesbrochette of 

hamburger.   

 

Minder dan 50 personen: Servicekost van 100 euroIndien er nog groepen genieten van de 

BBQ, valt de servicekost weg 😊 



Verwenbarbecue vanaf 50 personen (buffetvorm) 

 
Vier seizoensgebonden hapjes van de BBQ 

Hoofdgerechten 

Coquille met verse garnaal en gestoofde spinazie 

Lamskroon warme groenten & gratin dauphinois 

Cote à l'os met koude groenten & frietjes 

Camenbert van de barbecue met stokbrood 

Prijs: 55 euro per volwassene 

 

Winterbarbecue  
 

- Assortiment breydelspek, beenham, bloedworst, witte worst, merguez  

- Warm groentebuffet: savooistoemp, gegratineerde witte kool, rode kool, spruitjes met 

spek 

Prijs: 28 euro per volwassene 

Prijs: 16,5 euro per kind  

 

Minder dan 50 personen: Servicekost van 100 euro 

Indien er nog groepen genieten van de BBQ, valt de servicekost weg 😊 

Bos-ontbijt 
 

Start de dag samen met vrienden en of familie met een uitgebreid ontbijt! Dit wordt elke 

zondag aangeboden met aankomst tussen 9u en 9u30 en met aankomst tussen 11u30 en 12u 

voor de uitslapers. Ook is een ontbijt op andere dagen mogelijk voor groepen vanaf 20 

personen. 

Ons gevarieerd buffet biedt het volgende aan:   

Verschillende soorten broden en pistolets, viennoisseries, donuts, peperkoek, 

speculoos, zoet (choco, confituur) en hartig beleg (kaas, hesp, salami, parmaham, 

hummus), eitjes met of zonder spek, gekookte eitjes, harde en zachte kazen, gerookte 

zalm, yoghurt, verse fruitsalade, cornflakes, granola, 

pannenkoeken & wafels. 



Diverse sappen, verfrissende waterdispenser & 1 warme drank naar keuze inbegrepen 

in de prijs. 

 

Prijs per persoon: €20   

Bubbelontbijt met een glas cava bij aankomst: €23 per persoon  

Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen genieten van het Eekhoornontbijt: €10,00  

Kinderen onder 3 jaar ontbijten gratis!  

Reservatie via onze website is noodzakelijk:  

Het Prullenbosontbijt kan eveneens gereserveerd worden voor grote groepen tot 110 

personen. 

Cadeautip! Je kan een Prullenbosontbijt ook cadeau geven door een Prullenbon te schenken.  

Bos-brunch (vanaf 30 personen) 
 

Iets te vieren? Reserveer bij het Prullenbos een brunch voor je familie en of vrienden!   

Wij bieden een zeer gevarieerd buffet 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, 

pannenkoeken, soep/gazpacho, tortilla (champignons, ui, tomaat en paprika),  

tomaat-mozzarella, plaattaart, kip, allerhande soorten groenten en verscheidene 

gebakjes. 

 

Diverse sappen, verfrissende waterdispenser & 1 warme drank naar keuze inbegrepen 

in de prijs. 

 

Prijs per persoon: €27,00  

Bubbelbrunch met glas cava bij aankomst:  €30,00  

Eekhoornbrunch voor kinderen van 3 tot 12 jaar: €17,00 

Kinderen onder 3 jaar brunchen gratis!  

 
 



Broodjesbuffet met of zonder soep 
 

@ €12 per persoon 

- 6 mini sandwiches rijkelijk belegd 

- Variatie aan zelfgemaakt beleg  

@ €15  per persoon 

- 6 mini sandwiches rijkelijk belegd 

- Variatie aan zelfgemaakt beleg + Verse soep 

Desserten 
 

Dessertbuffet @ €12 per persoon, @ €8 per kind (tot 12 jaar) 

Diverse taarten (hoeveelheid naargelang aantal personen) in samenwerking met Nadia’s 

Cakes: 

- frisse kaastaart met speculoos  

- millefeuille met appel 

- seizoensgebonden crumble 

- zachte chocoladetaart met pecannoten (gluten- en lactosevrij) 

- citroen meringue  

Daarnaast omvat het buffet ook: 

Chocolademousse, fruitsalade en een pannenkoekentoestel met vers gemaakt 

pannenkoekendeeg en toebehoren.  

Opgelet: indien enkel voor het dessertbuffet wordt gekozen, bedraagt de kostprijs 16 euro 

per volwassene en 10 euro per kind. 

Ijslam/ijstaart @ €5 per persoon  

Op maat ontworpen ijstaart/ijslam met persoonlijke touch. Zo is een ijstaart met foto 

mogelijk en kan er bij grote groepen ook een ijslam met kudde worden voorzien. 

Speciale wensen voor het dessert zoals een huwelijkstaart, cupcakes, verjaardagstaart, e.d.? 

Vraag ernaar en wij geven jou een dessert op maat.  

 


