Infuus Intiem
Wens je in beperkte kring te genieten van al het lekkers dat wij aan te bieden hebben, dan kan
je ook op zondag bij ons terecht. Dit kan zijn om een verjaardag te vieren, een babyborrel of
om iemand eens in de bloemetjes te zetten. Maar ook om met de collega’s te vergaderen of
als teambuilding de geheimen van thee te leren kennen.
Er zijn verschillende formules. Wanneer je toch nog iets anders in gedachte hebt, kunnen we
samen bekijken welke mogelijkheden er zijn.

Workshop

High Tea/Brunch

Leer hoe je thuis ook kan genieten van een lekker kopje thee.
Tijdens deze workshop geven we een antwoord op volgende vragen:
- Wat is thee?
- Welke soorten thee zijn er?
- Is er een verschil tussen losse thee en thee in zakjes?
- Welk water gebruiken?
- Hoe zet je het perfecte kopje thee?
Tijdens de workshop zal er van verscheidene soorten thee geproefd worden.
Per persoon

20.00

Per persoon

21.00

Brunch Deluxe
Yoghurt
Koffiekoekjes
Belegde sandwiches
Roerei
Scones met confituur en room
Assortiment gebakjes

Dessertbuffet
Chocomousse
Rijstpap
Assortiment gebakjes
Per persoon

Yoghurt
Belegde sandwiches
Scones met confituur en room
Assortiment gebakjes

Per persoon
12.50

Infuus – Theehuis Ternat
Statiestraat 33a – 1740 Ternat
info@infuusternat.be– 0498/16.97.32
Fintro: BE05 1431 0845 3175 – BTWnr: BE0733 647 226

25.00

Extra informatie
Om onaangename verrassingen te vermijden, maken we graag vooraf volgende afspraken:
• Minimum 10 personen, maximaal 20 personen.
• Maximaal 3 uur. Het start-uur wordt in onderling overleg afgesproken.
• Korting voor kinderen voor de maaltijden. De dranken zijn aan de geldende prijzen.
o Van 3 jaar tot 6 jaar: 50% korting
o Van 7jaar tot 12 jaar: 25% korting
• Definitieve aantal minstens een week op voorhand doorgeven. Dit aantal zal gefactureerd worden.
• Reservatie is pas definitief na betaling factuur.
• Dranken zijn niet inbegrepen in deze prijs. Deze worden ter plaatse betaald. Dit kan ofwel cash ofwel via mobiele app.
•
•

Betaling met de bankkaart is NIET mogelijk.
Wij weten graag op voorhand of we rekening moeten houden met bepaalde allergieën of andere dieetwensen. Indien wij dit
geen week op voorhand weten, kunnen wij hier spijtig genoeg ook niet altijd rekening mee houden.
Indien Infuus de reservatie dient te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden (COVID-19, …) zal er samen gekeken
worden naar een andere datum. Indien dit niet mogelijk is, zal het eventueel betaalde bedrag teruggestort worden. Er kan
geen schadevergoeding geëist worden, wegens het niet doorgaan van het geplande evenement.

