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Eetcafé Toreke in een notendop
Eetcafé Toreke heeft een volledig uitgeruste
keuken en bar en beschikt over 98 zitplaatsen
(84 stoelen en 14 barkrukken) of 300
staanplaatsen. De zaal beschikt over een
podium, projectiescherm en projector en kan
volledig verduisterd worden. De zaal is met
tussenwanden deelbaar in 3.
De huurder kan de zaal huren met gebruik van
eigen drank of met afname van onze drank.
De huurder kan voor een groep vanaf 40
personen kiezen uit het cateringaanbod van
het Eetcafé of een beroep doen op één van onze cateraars of foodtrucks buiten (de
keuken wordt niet ter beschikking gesteld aan particulieren of eigen cateraars).
Eetcafé Toreke heeft een nachtvergunning tot
5u en een vergunning voor het schenken van
sterke drank. De zaal kan ook gehuurd worden
voor fuiven of optredens, we proberen de hinder
voor onze buren wel te beperken.
Zaalhuur buiten de openingsuren van het
Eetcafé kan alleen met inschakeling van
minstens één medewerker van Toreke. Tijdens
de openingsuren van het Eetcafé kan de locatie
ook gebruikt worden voor overleg, coworking,
vergaderingen,… mits gebruik van onze drank. Voor grotere groepen voorzien we
een vergaderformule met een vaste prijs voor koffie/thee en water.
Voor kleinere groepen kan het interessant zijn om te kijken naar onze tweede locatie,
Wijkresto ’t Oud Postje in Muide-Meulestede.
Toreke is een sociaal restaurant en
opleidings- en tewerkstellingsproject voor
personen die het moeilijk hebben op de
arbeidsmarkt. Door het huren van Eetcafé
Toreke steun je tegelijk de werking van ons
project.

We proberen in deze brochure de meest voorkomende vragen ivm zaalverhuur te
beantwoorden. Bijkomende info of een vraag tot huur van de zaal gebeurt bij
voorkeur per e-mail naar eetcafe.toreke@torekevzw.be of
eventueel telefonisch op nummer 09 223 87 83

BESCHIKBAARHEID

De zaal kan worden gehuurd wanneer Eetcafé Toreke gesloten is:
•

Zaterdag en zondag: zaal hele dag beschikbaar voor verhuur

•

Maandag, dinsdag, woensdag:
▪ zaal beschikbaar voor verhuur vanaf 16u00

Gebruik van de zaal tijdens de openingsuren: wordt in overleg besproken.

PRIJZEN

•

Het Eetcafé kan niet zonder inschakeling van minstens 1 van onze
medewerkers gehuurd worden. Extra medewerkers worden in overleg met de
huurder ingeschakeld in functie van het aantal aanwezigen, de formule,
eventuele eigen medewerkers van de huurder,…

•

Huur met drankafname via Toreke: 200 euro voor de eerste 4 uur, 25 euro
per bijkomend uur (1 barverantwoordelijke inbegrepen). We schakelen per 40
personen 1 barverantwoordelijke in, extra barverantwoordelijken worden
ingeschakeld aan 25 euro per uur per persoon.

•

Huur met gebruik van eigen drank: 600 euro voor de eerste 4 uur, 25 euro
per bijkomend uur (1 barverantwoordelijke inbegrepen)

•

Indien het evenement langer duurt dan 1u ’s nachts komt er een vaste toeslag
van €35 boven op de huurprijs voor de verlenging van de nachtvergunning

•

Eetcafé Toreke is een ontmoetingsplaats voor de wijk. Voor activiteiten met
sociaal doel en/of activiteiten die ontmoeting tussen wijkbewoners
aanmoedigen, kan in overleg afgeweken worden van bovenstaande
huurvoorwaarden

DRANKENLIJST
Hieronder vindt u het vaste drankaanbod van Eetcafé Toreke.

CATERING
Hieronder vindt u het vaste catering-aanbod van Eetcafé Toreke. In principe verzorgen
we catering vanaf 40 personen en werken we met een aanbod van één vegetarisch
menu en één menu met vlees of vis per groep. Aanvullingen op het menu of extra
vragen ivm ingrediënten, allergieën,… zijn steeds bespreekbaar.
HAPJES €1.5/pp
-

Chorizo/manchego/olijven
Gazpacho / soepje
Chips/groentjes met dipsaus

TAPAS €4/pp
-

Tabouleh met fetta-kaas
Quiche vlees/vis/vegie
Empanada of taartje vlees/vis/vegie
Duo van kroketjes vlees/vis/vegie

HOOFDGERECHTEN (Vegie / Vlees- Prijs/pp)
-

Indische curry met rijst
Vegie vol au vent / Rundsstoverij met puree
Groententajine of Lamsköfta met tabouleh
Koud buffet
Quiche met slaatje
Meeneem soep, koud en per liter

€11/12
€11/12
€11/12
€11/12
€9.5
€3.5

DESSERTS
-

Chocomousse, ijscoupe, gebak:
Taart voor 8 à 10 personen (cheesecake, chocoladetaart, fruittaart)

€ 4.5
€16

MULTIMEDIA EN VOORZIENINGEN
De zaal beschikt over 2 beamers, een podium, 2 draadloze micro’s, gratis draadloos
internet en een muziekinstallatie om eigen muziek via CD, DVD, USB-stick, iPad, tablet
of MP3-speler af te spelen. Het gebruik hiervan is in de huurprijs inbegrepen. Een
laptop, USB-stick, iPad, tablet of mp3- speler zijn zelf mee te brengen.

Onze muziekinstallatie volstaat voor sfeer- en achtergrondmuziek, maar is niet
geschikt voor gebruik tijdens fuiven of optredens.

Indien je voor een DJ zorgt of een bandje uitnodigt, dien je te zorgen voor een
bijkomende geluidsinstallatie en/of PA. Je bent in dat geval ook zelf verantwoordelijk
om je in orde te stellen met Sabam. Dit kan online op http://www.sabam.be/nl

PARKING
•

In de straat en voor de deur is er parkeergelegenheid. Deze parkings worden ook
door de buurtbewoners gebruikt zodat Eetcafé Toreke niet kan garanderen dat
alles vrij is voor je evenement.

ZAALBEZETTING
•

In de zaal zijn er 84 zitplaatsen en 14 barkrukken, we kunnen tafels en stoelen bij
plaatsen tot een capaciteit van 100 personen
• In de zaal mogen maximaal 300 personen op hetzelfde moment binnen.
• Buiten kunnen op aanvraag 10 terrastafels met 40 zitplaatsen worden voorzien
• Zie volgende pagina

GRONDPLAN TAFELSCHIKKING

o Binnen:
o 14 tafels van 4 personen (eventueel 6)
o 9 tafels van 2 personen (eventueel 4)

= tafel voor 4 à 6 personen
= tafel voor 2 à 3 personen

MAXIMUM 100 PERSONEN ZITTEND BINNEN
o Buiten: 5 terrastafels met 20 stoelen
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