Het Duvelorium Grand Beer
Café bevindt zich op de eerste
verdieping van het Historium
en biedt een uitzicht op de
Markt van Brugge.

Deze ontvangstruimte kan na
sluitingstijd ook afgehuurd
worden voor privéontvangsten.
Het Duvelorium is de ideale
locatie voor zowel kleine
bedrijfs- of privéfeesten,
alsook grote events op maat.

Receptie:
Walking dinner:

max. 80 personen
max. 70 personen

Afhankelijk van de opstelling van de zaal kan de capaciteit minder zijn.

Privé-gebruik Duvelorium na de openingsuren (van 18u30 tot 1u00)
Afhuren Duvelorium hele dag (van 9u00 tot 19u00)

€ 1 000
€ 2 000

Inbegrepen:
• 1 zaalverantwoordelijke (die de avond coördineert) + 1 barman
• Standaard opstelling Duvelorium
• Geluidsinstallatie met micro
• Projectiescherm + beamer
• Verwarming- en schoonmaakkosten

Door zijn selectie heerlijke Belgische bieren is het Duvelorium de uitgelezen locatie voor een originele
bierreceptie of een beertasting. Het Duvelorium biedt een mooie menukaart (zie pagina 3).
Drankenforfait (prijs per uur per persoon)
• Drankenforfait geldig op alle dranken op onze menukaart
• Minimum 2 uur
• Vanaf 20 personen wordt 1 extra barman voorzien

€ 12

Fingerfood (prijs per portie)
• Mixed plate (bordje gemengd ‘Oud Brugge’ kaas en salami)
• 1 portie per 4 personen

€ 11

Er wordt steeds gewerkt met een cateraar bij vraag naar producten die niet op de menukaart van het
Duvelorium staan (zoals wijn, cava, hapjes, walking dinner…).
Onze preferentiële cateraars zijn:
Cardinal (www.cardinal.be)
Deldycke (www.deldycke.be)
Zittende diners kunnen enkel door eventbureaus georganiseerd worden. De maximumcapaciteit voor een
zittend diner is 60 personen.

• Extra personeelskost (prijs per uur)
€ 30
• Afhankelijk van type event en aantal personen
• Minimumprestatie van 3 uur.
• Events starten bij voorkeur voor 20u00. Indien latere start van het event, wordt een personeelskost
vanaf 19u00 aangerekend.
• Overige diensten (shuttle service, parkeertickets, bloemen…) op aanvraag.

Simon Moeyaert
Sales & Marketing
+32 (0) 50 34 80 36
simon.moeyaert@historium.be
Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21 % btw.
Historium behoudt zich het recht om de prijzen te
kunnen herzien. Gelieve ons te contacteren voor
een bindende prijsofferte.

De Koninck, La Chouffe, Cherry Chouffe, Liefmans Fruitesse, Maredsous 6° (blond), Maredsous 8° (bruin),
Vedett Extra White en CraftWorks (seizoensbier)

Duvel, Duvel Tripel Hop Citra, Liefmans Goudenband, Liefmans Kriek-Brut, Maredsous 10° Tripel, Mc
Chouffe, Triple d’Anvers, Wild Jo, Vedett Extra Blond, Vedett Extra IPA en Brugse Zot blond

Chaudfontaine bruisend, Chaudfontaine plat, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange, Lipton Ice-Tea en
Schweppes Indian Tonic

Koffie, Koffie decafeïné, Espresso en Thee

Mixed plate (bordje gemengd met ‘Oud Brugge’ kaas en salami

