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ONZE
EVENT-
FORMULES 
—

Al onze formules zijn
opgesteld in de geest 
van Winery:

• Een ontspannen kader

• Gerechtjes om te delen (zittend en/of staand), 
in een ongedwongen sfeer (couverts liggen op
tafel)

• Focus op ethische wijnen (biologische,
biodynamische, natuurlijke, levende) en
seizoens- en streekgerechten van topkwaliteit

• Tijdens onze openingsuren (van 11.00 
tot 23.00 u., en langer op verzoek)

Maandag, dinsdag, woensdag,
zaterdag en zondag, 
‘s middags en ‘s avonds
(let op, Boitsfort en Dansaert sluiten op
maandag en Brugmann op zondag)

Een privé-event in uw favoriete Winery vanaf: 
• 25 personen in Dansaert & Brugmann 
• 35 personen in Boitsfort
(in dat geval wordt een minimumbedrag van 
2500 € aangerekend, ongeacht de consumpties)  

FEUTRE
 FORMULE 1: 
• 1 coupe bubbels
• 1/2 fles wijn / pers. 
   (= 3 glazen / pers.)
• 1/2 fles water of 1 fruitsap of 1 bier (pils)
• 1/2 streekgebonden tapa / pers.
•  3 seizoensgerechten / pers.
• 1/2 dessert / pers.

60 € / pers. (incl. btw)

 FORMULE 2: 
• 1/2 fles wijn / pers. (= 3 glazen / pers.)
• 1/2 fles water of 1 fruitsap of 1 bier (pils)
• 1/2 streekgebonden tapa / pers.
• 2 seizoensgerechten / pers.

40 € / pers. (incl. btw)

  

 OPTIE BUBBELS
• 1 coupe champagne / pers.
• 1 coupe bubbels / pers.

 8 € / coupe champagne
 6 € / coupe bubbels (op de wijze 
    van champagne)

 FORMULE 1: 
• 1 coupe bubbels
• 1/2 fles wijn / pers. 
   (= 3 glazen / pers.)
• 1/2 fles water of 1 fruitsap of 1 bier (pils)
• 1/2 streekgebonden tapa / pers.
•  3 seizoensgerechten / pers.
• 1/2 dessert / pers.

60 € / pers. (incl. btw)

 FORMULE 2: 
• 1/2 fles wijn / pers. (= 3 glazen / pers.)
• 1/2 fles water of 1 fruitsap of 1 bier (pils)
• 1/2 streekgebonden tapa / pers.
• 2 seizoensgerechten / pers.

40 € / pers. (incl. btw)

  

 OPTIE BUBBELS
• 1 coupe champagne / pers.
• 1 coupe bubbels / pers.

 8 € / coupe champagne
 6 € / coupe bubbels (op de wijze 
    van champagne)



TESTS - FACE TO FACE DESIGN x WINERY  
CONVERSATIONS - GROUPES

WINERY BRUGMANN
18 G.Brugmann Place

1050 Brussels

T. +32 2 895 77 71

WINERY BOITSFORT
1 Trois Tilleuls Street

1170 Brussels

T. +32 2 895 77 73

WINERY DANSAERT
53 Léon Lepage Street

1000 Brussels

T. +32 2 895 77 74

 OPTIE EXQUISE
     WIJNEN
• Selectie uitgelezen wijnen
   uit het topsegment van Winery,
   vanaf zo’n 25 €
   tot ongeveer 40 € per fles
   (consumptieprijs)

10 € / pers. (incl. btw)

 OPTIE DESSERT
• 1/2 dessert / pers

3 € / pers. (incl. btw)

 OPTIE KAAS
• 1/2 kaasplank / pers.

6 € / pers. (incl. btw)

 OPTIE DIVERSEN
  1 geschenkkoffer met fles wijn / pers.
     Wordt bij vertrek overhandigd 
     Prijsopgave is afhankelijk van de wijn

 ...uur/uren extra na 23.00 u. 
    (tot max. 1.00 u. ‘s nachts) 
    aan 100 € / u. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 
      
- We moeten de bevestiging van de bestelling en het
definitieve aantal deelnemers ten laatste 3 werkdagen 
voor het event in onze mailbox ontvangen:
brugmann@winery.be of boitsfort@winery.be 
of dansaert@winery.be.

- Het bevestigde aantal deelnemers komt overeen 
met het minimumaantal dat we voor uw event zullen
aanrekenen zonder annulatie twee werkdagen op
voorhand.

- Als u het event volledig privé wilt houden, bedraagt 
het minimumbedrag 2500 €.

- Elke reservatie die niet 5 dagen op voorhand werd 
geannuleerd zal u worden aangerekend aan 50% van het 
totaalbedrag van het event en aan 100% indien minder dan 
24 u. op voorhand.

- Elke consumptie van uw gasten bovenop de hiernavolgende 
formules zal worden aangerekend volgens de tarieven van de 
Winery-kaart (rechtstreeks aan uw gast of aan uzelf, zoals u 
verkiest).

- We vragen u om een voorschot te betalen van 50% 
van het totaalbedrag van de bestelling.
Rekening IBAN BE73 3101 8089 2760 + Datum en plaats 
van uw event

We staan ter beschikking als u meer informatie wenst. U kunt
ons bereiken via e-mail of telefoon van de gewenste Winery.

SAMENVATTING VAN UW BESTELLING

GEKOZEN FORMULE + OPTIES INCL. BTW / PERS.

........................................................................

.............................................. AANTAL PERSONEN

SUBTOTAAL INCL. BTW  .........................................

EVENTUELE TOESLAG IN GEVAL VAN PRIVÉ-EVENT* 
(*MIN. 2500 € INCL. BTW ALS HET EVENT VOLLEDIG 
PRIVÉ IS)  ................................... ........................

TOTAALBEDRAG BESTELLING INCL. BTW   .................          

FACTUURGEGEVENS

Gelieve uw bestelling te doen door dit document
correct in te vullen, te ondertekenen en naar ons
op te sturen.

Naam   .................................................

Voornaam   ............................................

Bedrijf   ...............................................

BTW-nr.  ..............................................

Factuuradres  .........................................

.........................................................

Gsm   ..................................................

E-mail  .................................................

Aantal personen op het event ........................

Datum van het event  .................................

Gewenste Winery .....................................

Beginuur  .............................................

Einduur  ..............................................

Opmerkingen  ........................................

.........................................................

Datum:
Handtekening klant               

Datum:
Handtekening gerant
Winery


