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Zaalhuur
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Vergaderingen, seminaries, bedrijfsevents 
 
 
 
 

Feestzaal @Cabasse

Deze tarieven gelden van  

maandag t.e.m. vrijdag met  

uitzondering van feestdagen. Een  

minimum aan catering is vereist.  

Indien geen catering gewenst, zal  

de huurprijs van de zaal worden  

aangepast.  

Uiteraard voorzien wij alle  

standaardmaterialen om uw event  

tot een goed einde te brengen. Zo  

zijn volgende zaken altijd ter uwe  

beschikking:  

 

× Tafels en stoelen   

× Borden, bestek en glazen 

× Flipchart met alcoholsti�en 

× Notitieblokken met pen  

× WiFi 

× Beamer en projectiescherm 

 

Op aanvraag kunnen wij volgende  

materialen ook voorzien:  

 

× Ontvangsttafel voor 

 inschrijvingen  

× Podium 

× Draadmicrofoon  

× Laserpointer 

20pers. 20pers. 20pers. 40pers. 20pers. 

Halve dag       Avond        Hele dag 

 € 100,00        € 75,00      € 150,00 



Cateringformules

Vergaderingen, seminaries, bedrijfsevents Feestzaal @Cabasse

× Standaard  

 

× Luxe  

× Exclusief 

Ontbijt 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van cateringformules die wij aanbieden. Deze voorstellen  

kunnen uiteraard ook aangepast worden aan uw wensen. De vermelde prijzen zijn exclusief huur  

van de zaal en exclusief BTW.  

€ 9,00 

 

€ 16,50 

€ 23,00 

Sinaasappelsap, koffie, thee 

Croissants en broodjes met boter, confituur, choco en fijn beleg 

Standaard + smeersalades, spek en eieren, verse fruitsalade 

Luxe + cava, brie met uienconfijt, gerookte zalm met rode ui en  

versgebakken scones met huisbereide confituur en slagroom 

Vergaderpakketten  

× Halve dag pakket 

 

 

 

 

 

× Hele dag pakket 

 

 

 

 

 

 

× Avond pakket 

€ 14,50 

 

 

 

 

 

€ 17,50 

 

 

 

 

 

 

€ 20,00 

 

Buffet met koffie, thee en fruitsap  

Mini-muffins en assortiment van mini-viennoiserie 

Gekoelde waters, frisdranken en muntjes  

Koffiebuffet met koffie, thee, frisdranken  

Kleine versnapering 

 

Buffet met koffie, thee en fruitsap 

Mini-muffins en assortiment van mini-viennoiserie 

Gekoelde waters, frisdranken en muntjes   

Koffiebuffet met koffie, thee, frisdranken   

Kleine versnapering 

Zie menuvoorstellen (niet inbegrepen)  

 

Buffet met koffie, thee en fruitsap   

Mini-muffins en assortiment van mini-viennoiserie 

Gekoelde waters, frisdranken en muntjes   

Glaasje cava of fruitsap 

Tafelwaters en frisdranken, huiswijnen, pilsbieren van het vat  

Fingerfood op tafels  

Receptiehapjes 

 

 

 

Onthaal 

 

Vergadering 

Pauze 

 

 

Onthaal  

 

Vergadering  

Pauze (2x) 

 

Lunch 

 

Onthaal  

 

Vergadering 

Afsluitende drink 

 

 

 

 



Cateringformules

Vergaderingen, seminaries, bedrijfsevents Feestzaal @Cabasse

× Broodjeslunch  

 

× Mini-broodjes 

 

× Seminariemenu 

Menuvoorstellen  

Indien u onze zaal een volledige dag huurt, zullen wij een lunch voorzien. In onderstaand  

overzicht vindt u enkele menuvoorstellen. Andere voorstellen zijn ook mogelijk in onderling  

overleg.  

€ 3,50 p.p. 

 

€ 4,50 p.p. 

 

€ 20,00 p.p. 

 

 

 

 

Assortiment belegde broodjes (halve baguetten) met kaas, ham, préparé en krabsalade 

 

Assortiment belegde minibroodjes met gewoon beleg, smeersalades en luxebeleg 

 

Gelieve een keuze te maken uit volgende soepen:  

▪ Tomatensoep 

▪ Kervelsoep 

▪ Broccolisoep 

▪ Kippensoep 

▪ Minestrone 

 

Voor de hoofdschotel voorzien wij een vlees- en een visgerecht. Gelieve de aantallen per  

gerecht op voorhand door te geven.  

 

Voor de vleesgerechten hebt u de keuze uit:  

▪ Kippenragout met slaatje en frietjes  

▪ Varkenshaasje met boontjes in spek en aardappelgratin  

▪ Vlaamse stoverij met slaatje en frietjes  

▪ Gehaktballetjes in tomatensaus met aardappelpuree  

 

Voor de visgerechten kan u kiezen uit:  

▪ Zalmfilet met mosterdsaus, gestoofde prei en aardappelpuree  

▪ Pangasiusfilet met druivensaus, gegratineerde tomaat en aardappelkroketten  

▪ Vispannetje met fijne groentjes en frieten  

 

Als dessert stellen wij volgende lekkernijen voor:  

▪ Chocomousse 

▪ Panna cotta met frambozencoulis 

▪ Moelleux met ijs  

▪ Crème brûlée  



Routebeschrĳving

Volg de E34 Antwerpen-Eindhoven tot aan afrit 26: Retie. Sla daarna rechtsaf richting Retie. Volg  

centrum Retie, achter cultureel centrum Den Dries kan u gratis parkeren. U kan dan te voet langs  

het gemeentehuis lopen richting Markt. @Cabasse bevindt zich achter de kerk.  

 

 

Volg de E34 Eindhoven-Antwerpen tot aan afrit 26: Retie. Sla daarna linksaf richting Retie. Volg  

centrum Retie, achter cultureel centrum Den Dries kan u gratis parkeren. U kan dan te voet langs  

het gemeentehuis lopen richting Markt. @Cabasse bevindt zich achter de kerk.  

 

 

Volg de N18 Mol-Turnhout tot aan de lichten in Retie op de Markt (aan de kerk). Sla hier rechtsaf  

en volg tot aan cultureel centrum Den Dries. U kan vlak voor Den Dries links afslaan richting de  

parking. U kan daarna te voet langs het gemeentehuis lopen richting Markt. @Cabasse bevindt  

zich achter de kerk.  

 

 

Volg de N18 Turnhout-Mol tot aan de lichten in Retie op de Markt (aan de kerk). Sla hier linksaf  

en volg tot aan cultureel centrum Den Dries. U kan vlak voor Den Dries links afslaan richting de  

parking. U kan dan te voet langs het gemeentehuis lopen richting Markt. @Cabasse bevindt zich  

achter de kerk.  

 

 

Volg de N118 tot Retie centrum. Aan het einde slaat u rechtsaf, aan de lichten steekt u recht over.  

Volg tot aan cultureel centrum Den Dries. U kan vlak voor Den Dries links afslaan richting de  

parking. U kan dan te voet langs het gemeentehuis lopen richting Markt. @Cabasse bevindt zich  

achter de kerk.  

Vanuit Antwerpen

Vergaderingen, seminaries, bedrijfsevents Feestzaal @Cabasse

Vanuit Eindhoven

Vanuit Mol

Vanuit Turnhout

Vanuit Geel
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Huisreglement feestzaal @Cabasse

Het personeel kan de gasten wijzen op ons huisreglement. Hiervoor wordt het begrip van de  

huurder en zijn of haar gasten gevraagd en zo nodig de medewerking.    

 

Bij overtreding van een van de huisregels wordt u gevraagd het pand te verlaten. Uw geld wordt  

niet terugbetaald. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt de politie ingeschakeld.   

 

1. Rookverbod: In het gehele pand mag niet gerookt worden. Roken is enkel toegestaan op het 

 terras.   

2. Consumpties: U mag consumpties alleen binnen de feestzaal gebruiken. Het meenemen van 

 consumpties, glaswerk of eigendommen buiten de feestzaal is verboden.   

3. Drugs: Het is niet toegestaan in de feestzaal drugs te gebruiken en of te verhandelen.   

4. Wapens: Het in bezit hebben van wapens (ook grote zakmessen en pinnen), alsmede het 

 gebruik ervan en de handel erin is niet toegestaan.   

5. Ongewenst gedrag: U mag zich nooit schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, racisme 

 en agressief gedrag (bedreiging, mishandeling, vandalisme e.d.).   

6. Vandalisme: Het is verboden schade aan te brengen aan het in- en exterieur van @Cabasse 

 en andere eigendommen van onze zaak en van andere bezoekers.    

7. Brandbeveiliging: Het gebruik van vuur op het verdiep is verboden (vb. kaarsen). Raak bij 

 brand niet in paniek. Waarschuw onmiddellijk het dichtstbijzijnde personeelslid.   

8. Drank en Horecawet: Wij schenken geen alcohol voor minderjarigen, bij twijfel vragen wij 

 legitimatie. Bij constatering van overmatig alcoholgebruik zullen wij de bezoeker of gast 

 niet meer van alcoholische dranken voorzien.   

9. Beveiligingscamera’s: Binnen en buiten onze feestzaal wordt gebruik gemaakt van 

 verschillende beveiligingsapparatuur zoals camera’s. Als bezoeker van @Cabasse ga je ermee 

 akkoord dat je gefilmd en/of gefotografeerd wordt. Bij het betreden van onze feestzaal geef 

 je ons toestemming om deze opnames zonder enige beperking te gebruiken en door te 

 geven. Je doet hierbij afstand van het recht op compensatie.    

10. Bij verlaten: We vragen je om bij het verlaten van @Cabasse;   

 • geen vandalisme aan te richten   

 • geen geluidsoverlast te veroorzaken   

 • de orde en netheid te respecteren   

 • geen voertuig te besturen indien je alcohol hebt gedronken   

 • respect te tonen voor de omliggende woningen en hun bewoners   

 

@Cabasse kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels, materiële en/of immateriële schade  

aan bezoekers bij het betreden van de zaak. Het verblijf in feestzaal @Cabasse is geheel op eigen  

risico. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van items (of de inhoud  

ervan) in onze feestzaal.    
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