
Beste,

In het mooie Gors-Opleeuw biedt De Wroeter Maatwerkbedrijf u de 
uitgelezen locatie voor uw vergaderingen, recepties of conferenties: 
een sterke service, een prachtig groen décor en een oase van rust. 
In de living van hotel De Pastorie en zalen van herberg Het Klokhuis 
willen wij uw klanten of personeelsleden graag verwelkomen.

Wij bieden een service op maat van de klant, met aandacht voor 
bio- en streekproducten en hebben maar liefst 4 zalen met een totale 
capaciteit van 125p zittend, 200p staand. Bij mooi weer kunnen we de 
catering zelfs aanbieden in de mooie pastorietuin (zie foto’s achter).

De Wroeter Maatwerkbedrijf, Afdeling Horeca 
Martinusstraat 34
3840 Borgloon
012747794
info@depastorie.be 
www.depastorie.be 
www.herberghetklokhuis.be

Graag zien wij uw vragen tegemoet! 

Vriendelijke groeten
Caroline Krimpenfort

Pastorie: 
de living (max.15p.): € 55 per dagdeel of € 90 per dag

Klokhuis:
1 grote zaal (max.60p.): € 80 per dagdeel of € 140 per dag
1 kleinere zaal (max.25p.): € 60 per dagdeel of € 100 per dag

Er is nog een extra kleine workshopruimte die gratis gebruikt 
kan worden bij reservatie van één van bovenstaande zalen.

Een dagdeel is een voor- of namiddag, met een max. van +/- 4h.
De zalen worden ingekleed met tafelversiering, kaarsen, verse bloemen.
Projectiescherm en fl ipchart aanwezig, beamer zelf mee te nemen.

Catering voor bedrijven:
• Koffie/thee (met kleine koekjes) naar wens: € 3 pp per dagdeel
• Fles water: € 5 - Fles bio-appelsap/Oxfam sinaasappelsap: € 7
• Extra dranken volgens gangbaar tarief (per consumptie)
• Diverse bio-broodjes met lokaal beleg en bio-seizoenssoep: € 9 pp
• Koude schotel met diverse soorten brood, beleg en ruime keuze 

aan verschillende salades: € 16 pp
• Buffet met verschillende gerechten met een exotisch tintje,       

zoals Koerdische bladerdeeghapjes en couscous: € 16 pp
• 3-gangenmenu in onderling overleg met veel bio/lokaal: € 27 pp, 

2-gangenmenu: € 22 pp, enkel hoofdgerecht : € 16 pp
• Uitgebreid ontbijt met streekproducten zonder verblijf: € 16 pp

Nieuw! Vergaderarrangement-brunch: uitgebreid buffet met warme 
en koude gerechten, koffie/thee hele dag naar wens, glas Loonse cava 
en 2 zoetigheden: € 29 pp
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