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Wijkresto ’t Oud Postje in een notendop
Wijkresto ’t Oud Postje heeft een volledig uitgeruste keuken en bar en beschikt over
60 zitplaatsen of 100 staanplaatsen.
De huurder kan de zaal huren met gebruik van eigen drank of met afname van onze
drank. De huurder kan onder toezicht van een medewerker van het Wijkresto de
keuken gebruiken of een beroep doen op een eigen cateraar.
Zaalhuur buiten de openingsuren van ’t Postje kan alleen met inschakeling van
minstens één medewerker van het wijkresto. Tijdens de openingsuren van het
wijkresto 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.
De zaal is niet geschikt voor fuiven, optredens, dansfeesten, feesten voor meer dan
zestig personen of activiteiten na 23u, daarvoor verwijzen we u graag door naar onze
tweede locatie, Eetcafé Toreke in het Rabot.
Wijkresto ’t Oud Postje is een sociaal restaurant en opleidings- en
tewerkstellingsproject voor personen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.
Door het huren van het Wijkresto 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 wijkresto.oudpostje@torekevzw.be of eventueel telefonisch op het
nummer 09 259 91 20

BESCHIKBAARHEID

De zaal kan worden gehuurd wanneer het wijkresto gesloten is:


Zaterdag en zondag: zaal hele dag beschikbaar voor verhuur tot max 23u00



Maandag tot en met vrijdag:
 zaal beschikbaar voor verhuur vanaf 16u00 tot max 23u00

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

PRIJZEN



’t Oud Postje 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 ’t Oud Postje: 100 euro voor de eerste 4 uur, 25
euro per bijkomend uur (1 barverantwoordelijke inbegrepen)



Huur met gebruik van eigen drank: 250 euro voor de eerste 4 uur, 25 euro
per bijkomend uur (1 barverantwoordelijke inbegrepen)



Wijkresto ’t Oud Postje 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 Wijkresto ’t Oud Postje.

Drankkaart huur Wijkresto ’t Oud Postje
Water en frisdrank
Water plat/bruis
Water 1 liter plat/bruis
Fanta/ Coca Cola/ Coca Cola zero/ Ice Tea

€ 1,5
€4
€ 1,5

Coca Cola / Fanta 1 liter

€5

Oxfam fruitsap/tropical

€ 1,5

Bier en wijn
Jupiler

€ 1,5

Jupiler 0,0% (alcoholvrij)

€ 1,5

Westmalle dubbel/tripel

€3

Gruut blond/amber/bruin

€3

Duvel

€3

Witte wijn Centopassi

€ 12

Rode wijn Paul Mas Pays d’Oc

€ 12

Aperitief
Porto

€4

Cava Creador (per fles)

€ 15

Finley alcoholvrij aperitief

€ 2,5

Warme dranken
Koffie / Thee
Percolator koffie (50 koppen)

€ 1,5
€ 0,8 per tas

ZAALBEZETTING EN PLAN



In de zaal zijn er 70 zitplaatsen , er mogen maximaal 100 personen op hetzelfde
moment binnen.
Het terras beschikt over 20 zitplaatsen, bij mooi weer kunnen extra tafels en stoelen
buitengezet worden.

MULTIMEDIA EN VOORZIENINGEN
De zaal beschikt een beamer, gratis draadloos internet en een muziekinstallatie.
Afspelen van muziek kan via het betalend Spotify-account van ’t Oud Postje, de
installatie heeft ook bluetooth-verbinding voor het afspelen van eigen muziek. Het
gebruik hiervan is in de huurprijs inbegrepen.

