
 

 

 

 

 

Afscheid nemen is niet loslaten, het is 

een andere manier van vasthouden 

 

Het Prullenbos is een idyllische locatie, ideaal om stil te staan bij het verlies van een dierbare. 

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

trefwoorden zijn.  

 

#Koffietafel 
Helaas… Afscheid nemen hoort bij het leven. Prullenbos draagt graag bij tot een mooi 

afscheid van jullie geliefde. Een koffietafel met broodjes en of dessert? Met tussendoor of 

aan/afsluitend een mooie wandeling en of ceremonie? Bij ons kan het allemaal opdat jullie 

jullie dierbare op een geschikte en vooral gewenste manier kunnen herdenken. 

Praktische info 

De herberg biedt een oppervlakte van 100 m². Dit wil zeggen dat wij over een maximum 

capaciteit van 70 personen zittend en 120 personen staand beschikken. De stretchtent biedt 

plaats voor 100 personen zittend. De circustent kan eveneens gebruikt worden (ook bv voor 

een ceremoniemoment) . Deze biedt zittend plaats voor 50 personen aan tafel, 80 personen 

staand & zittend tijdens een ceremonie.   

Onze stretchtent is in winterslaap vanaf het 2e weekend van november tot  31 maart. 

Parkeergelegenheid is er voor een 150-tal wagens maar uiteraard ook welgekomen met de 

fiets. 

Wanneer? 

Op weekdagen van maandag tot en met donderdag tussen 9u en 19u.  

Huur van onze herberg: 350 euro voor een dagdeel van max 5u.  

Uren zelf in te vullen voor jullie.  



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. 

 

 

 

 

 

 



Drankenforfait       (prijzen inclusief btw) 

*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 

*Forfait volwassenen: 4 uur 18 euro  

Forfait kids: 4 uur 12 euro 

Verlenging forfait (er wordt elk uur geteld) 

Min aantal personen: 40 

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 

Koffie en thee buffet 2 euro per persoon 

 


