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Laat uzelf en uw genodigden verwennen, de 
keukenbrigade van Duinse Polders zal al zijn 

culinaire bagage boven halen!

Ons groot aanbod aan zalen kan ervoor zorgen dat u de nodige privacy 
heeft en zelfs de aankleding kan bepalen. Wij houden steeds rekening met 
dieetwensen, allergieën en vegetariërs waardoor elke gast zich onmiddelijk 
thuis voelt. Feesten zijn mogelijk vanaf 25 tot +/- 350 personen. 

In deze gids vindt u alvast enkele suggesties die wij u te bieden hebben. 
Het is een rode draad aangezien wij voor veel ideeën open staan! Kom 
daarom zeker eens langs om alle mogelijkheden te bespreken!

Na, en/of tussen het tafelen door, kan de groep naar onze speeltuin, een 
partijtje minigolf, petanque spelen, voetballen,.... Het is eveneens mogelijk 
om animatie te voorzien tijdens uw feest. Onze ruime parking zorgt voor 
de nodige tijdwinst. De parking is gratis en er is genoeg plaats voor uw 
gezelschap. Voor degene zonder wagen, is er een halte van de kusttram 
vlak voor het domein. 

Na het feest is het uiteraard ook mogelijk om in Corsendonk Duinse Polders 
te overnachten in één van de comfortabele kamers en ‘s morgens 
heerlijk na te genieten aan het ontbijtbuffet.  Graag nodigen wij u uit tot 
een persoonlijk gesprek om zo met u uw wensen af te toetsen. U kan ons 
contacteren op onderstaand nummer of mailadres. 

 

CORSENDONK DUINSE POLDERS
A. Ruzettelaan 195 | 2470 Blankenberge

+32 (0)50 43 24 00 | info.duinsepolders@corsendonkhotels.com
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ALGEMENE INFORMATIE

Zaalopties & reserveringen

Aantal genodigden 

Graag vernemen wij 10 dagen voor 
aanvang het exact aantal genodigden. U 
kan dit tot 7 dagen voor aanvang wijzigen 
zonder meerprijs met een maximum van 
10% van het totaal aantal genodigden. 
Voor definitieve organisatie baseren wij 
ons op het aantal dat wij 2 dagen voor 
aanvang hebben doorgekregen. 

 
Einduur

Het einduur is bepaald op 02u00. Indien 
het feest later eindigt, wordt er € 125,00 
per half uur aangerekend en de dranken 
volgens consumptie genoteerd.
 
Inbegrepen in de prijs

Onze prijzen zijn inclusief btw, bediening, 
zaalhuur en standaard decoratie. Bij 
minder dan 50 personen of geen gebruik 
van catering van Duinse Polders zal het 
gebruik van de zaal in rekening worden 
gebracht.

 
Kortingen voor kinderen

Kinderen tot 3 jaar: gratis 

Kinderen van 3 tot 5 jaar: 50% korting op 
de volwassenenprijzen (m.u.v. hapjes en 
dranken, hier gelden geen kortingen).

Kinderen van 6 tot 12 jaar: 1/3 korting op 
de volwassenenprijzen (m.u.v. hapjes en 
dranken, hier gelden geen kortingen).  

Overnachten

Wij herinneren u er graag aan dat er een 
mogelijkheid is om uw gasten te laten 
overnachten.

 
Muziek

Wij hebben geen vaste huis DJ. Wij 
kunnen u er wel enkele aanbevelen. U 
bent echter vrij om zelf een DJ, band of 
orkest te regelen. Wij vragen echter steeds 
om ons in te lichten omtrent de op- en 
afbouw tijden van de installaties van DJ’s 
of artiesten. 

 
Aankleding zaal en tafelschikking

Wij voorzien standaard aankleding van 
de zaal: lopers en kaarsen op de tafels. U 
bent vrij om eventueel zelf te zorgen voor 
speciale bloemstukken of extra versiering. 
Deze kunnen door ons worden besteld en 
zullen daarna aan u worden gefactureerd. 

Indien u zelf decoratie aanbrengt in 
de zaal verzoeken wij u vriendelijk om 
deze achteraf zonder schade terug 
op te ruimen of te verwijderen. Let er 
ook steeds op dat er geen schade kan 
aangebracht worden aan onze wanden, 
vloer, toog, enzovoort. Wij vragen u ook 
geen decoratie aan te brengen waardoor 
gaatjes gemaakt dienen te worden in de 
muren, plafondtegels of vensterramen. 

Ceremonie

Indien u ervoor opteert om ook de viering 
of ceremonie te laten doorgaan op het 
domein van Duinse Polders zorgen wij 
graag voor een ruimte met aangepaste 
opstelling en geluidsversterking. Hiervoor 
rekenen wij vanaf € 275,00 tot 50 personen, 
in deze prijs zit een geluidsinstallatie, 
microfoon, luidsprekers  en een 
spreekgestoelte inbegrepen.

 
Zelftapformule

Indien u opteert voor de zelftapformule, 
zorgt u voor de verdeling van de dranken. 
U ontvangt een korting van 25% op de 
totale som. Duinse Polders zorgt voor 
de begin- en eindtelling samen met de 
verantwoordelijke van het feest. Eigen 
dranken zijn niet toegelaten. Indien u 
graag sterke drank meebrengt, kan 
dit maar wordt er per fles vanaf € 9,50 
aangerekend. Voor de formule geldt 
eveneens een waarborg vanaf € 350,00 
in functie van een correcte schoonmaak 
van de zalen na afloop van het 
evenement. U bent als organisator zelf 
verantwoordelijk voor het correct naleven 
van de opgelegde maatregelen.

Zalen Aantal personen / zaal

Restaurant 2 120 personen

Feestzaal 1 (+ podium) 120 personen

Feestzaal 2 120 personen

Feestzaal 3 120 personen

Feestzaal volledig 350 personen
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FORMULES
Communiefeest formule
In de namiddag vanaf 11u00 tot 18u00 
 
Welkomstaperitief:
Wij serveren gedurende 1 uur volgende dranken: Cava, 
huiswijnen, fruitsap en chips.
Andere dranken op aanvraag m.u.v. sterke dranken en 
champagnes. Het is mogelijk om het welkomstaperitief uit 
te breiden met een aantal hapjes, wij bezorgen u graag het 
overzicht.

Diner (keuze uit):
• Koud en warm buffet
• BBQ buffet
Tijdens het diner serveren wij onze huiswijnen en staan er flessen 
water op tafel. Eventuele andere dranken zijn op aanvraag te 
verkrijgen (m.u.v. sterke dranken en champagnes). Het diner 
kan samengesteld worden in overleg.

Dessert: 
Een traditioneel ijslammetje met vuurwerk is voorzien bij het 
dessert. Het luxe dessertbuffet kan eventueel ook aangevuld 
worden met kazen tegen een extra vergoeding in functie 
van de vraag. Het koffie- en theebuffet staan eveneens ter 
beschikking gedurende het dessert.

Naborrelen (tot 19u00):
Tijdens het naborrelen worden alle dranken geschonken 
(m.u.v. champagne en sterke drank). Indien het feest later 
eindigt dan het afgesproken uur, wordt er € 125,00 per half uur 
aangerekend en de dranken volgens consumptie genoteerd.

Kinderanimatie:
Er is een ruim aanbod aan kinderanimatie voorzien, waaronder 
een speeltuin, springkasteel en kleurplaten (met kleurtjes).

Aankleding van de zaal, tafellinnen, servetten, een kaars op 
de tafel,... U bent vrij om te zorgen voor de aankleding en 
versieringen. De formule is exclusief stoelhoezen. Indien u deze 
wenst, is dat mogelijk tegen een bijkomende vergoeding.

Let op: voor deze formule zijn minstens 30 betalende 
volwassenen aanwezig. Vanaf 70 personen wordt er geen 
zaalhuur in rekening gebracht.

Prijs per persoon: € 75,00 
      Kinderen van 3 tot 5 jaar: € 37,50
      Kinderen van 6 tot 14 jaar: € 56,25 

De tijdspanne van het communiefeest is maximum 8 uur. Per 
extra uur zal € 4 extra aangerekend worden. 

Avondfeest formule
Vanaf 18u00 tot 02u00 

 
Welkomstaperitief:
Wij serveren gedurende 1 uur volgende dranken: Cava, 
huiswijnen, fruitsap en chips.
Andere dranken op aanvraag m.u.v. sterke dranken en 
champagnes. Het is mogelijk om het welkomstaperitief uit 
te breiden met een aantal hapjes, wij bezorgen u graag het 
overzicht.

Diner (keuze uit):
• Koud en warm buffet
• BBQ buffet
Tijdens het diner serveren wij onze huiswijnen en staan er flessen 
water op tafel. Eventuele andere dranken zijn op aanvraag te 
verkrijgen (m.u.v. sterke dranken en champagnes). Het diner 
kan samengesteld worden in overleg.

Dessert: 
Het luxe dessertbuffet kan eventueel ook aangevuld worden 
met kazen tegen een extra vergoeding in functie van de 
vraag. Het koffie- en theebuffet staan eveneens ter beschikking 
gedurende het dessert.

Dansfeest (tot 2u00):
Tijdens het dansfeest worden alle dranken geschonken 
(m.u.v. champagne en sterke drank). Indien het feest later 
eindigt dan het afgesproken uur, wordt er € 125,00 per half uur 
aangerekend en de dranken volgens consumptie genoteerd.

Aankleding van de zaal, tafellinnen, servetten, een kaars op 
de tafel,... U bent vrij om te zorgen voor de aankleding en 
versieringen. De formule is exclusief stoelhoezen. Indien u deze 
wenst, is dat mogelijk tegen een bijkomende vergoeding.

Let op: voor deze formule zijn minstens 30 betalende 
volwassenen aanwezig. Vanaf 70 personen wordt er geen 
zaalhuur in rekening gebracht. 

Prijs per persoon: € 75,00 
      Kinderen van 3 tot 5 jaar: € 37,50
      Kinderen van 6 tot 14 jaar: € 56,25 

De tijdspanne van het avondfeest is maximum 8 uur. Per extra 
uur zal € 4 extra aangerekend worden.

VERHUUR ZALEN MET EXTERNE CATERING
Hierbij geven wij u een overzicht van onze zalen en hun capaciteiten. Zaalopstelling is in deze formule met externe catering niet inbe-
grepen en dient door de klant zelf te worden voorzien. Wij stellen de zalen echter ook graag op zoals u het wenst tegen een tarief van 
€ 50,00 per persoon, per uur. Vooraf zal dan worden afgesproken hoeveel tijd nodig is om de specifieke zaalopstelling te organiseren. 
Lichte afwijkingen van de capaciteit in onderstaand overzicht zijn bespreekbaar. Prijzen huur vergaderzalen zijn inclusief 21% BTW.

Bijkomende voorwaarden bij losse verhuur van zalen

• Regiekosten van minstens één personeelslid worden verplicht in rekening gebracht voor de duur 
van de activiteit. Wij rekenen € 50,00 per persoon, per uur (incl. BTW). Deze kosten zijn enkel van 
toepassing indien u enkel een zaal huurt en geen gebruik maakt van andere diensten. Per half uur na 
het afgesproken einde rekenen wij dan € 75,00 regie- en personeelskosten aan.

• Het is mogelijk om de toog te combineren met één of meerdere feest- of congreszalen, tegen een 
meerprijs van €125,00.

• Bij externe catering dient ook een verklaring te worden afgelegd waarin de organisator te kennen 
geeft dat Corsendonk Duinse Polders niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de geserveerde 
dranken en/of maaltijden. 

• Volledige betaling moet voor de dag van het evenement worden uitgevoerd.

• In geval van schade aan de zaal, de bedieningsmaterialen, gewone materialen of personeelskosten 
zal de organisator de kosten voor een volledig en adequaat herstel vergoeden. Deze worden hem 
per factuur toegestuurd. 

• De schoonmaakkosten bedragen € 100,00 per feestzaal, en € 150,00 per congreszaal.

Zaal: m² Opp. 
L x B U-Shape Cabaret 

Stijl Klas Theater Prijs

Congreszaal 484 22 x 22 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 400 € 895,00

Feestzaal 450 15 x 30 n.v.t. n.v.t.  n.v.t. 450 € 595,00

Feestzaal 1 
(+ podium) 150 15 x 10 50 60 80 150 € 270,00

Feestzaal 2 150 15 x10 50 60 80 150 € 270,00

Feestzaal 3 150 15 x 10 50 60 80 150 € 270,00

Toog feestzaal - - - - - - € 125,00
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BBQ-FORMULES
Mogelijk vanaf 20 personen 

In de formule zijn 5 stukken vlees/vis per persoon voorzien. Indien u een voorkeur heeft voor een ander stuk vlees of vis,  
kan dit in samenspraak met de chef-kok gewijzigd worden. 

4-GANGEN MENU

Vlees BBQ
Prijs per persoon: vanaf € 30,00 

- Witte worst van kip      - Gemarineerd varkenshaasje    
- BBQ worst      - Gemarineerde lamskoteletjes (+ € 2,00) 
- Gemarineerde ribbetjes     - Gemarineerde lamsburger 
- Gemarineerde kipfilet     - Gemarineerde hamburger 
- Gemarineerde kippenboutjes    - Western Rib Eye (+ € 3,00) 
- Gemarineerde steak     - Cote a l’os (+ € 3,00)

Bijgerechten (zomerseizoen)

- Wortelsalade      - Knolseldersalade 
- Tomatensalade      - Komkommer salade 
- Bloemkoolsalade      - Boontjes 
- Groentenmacedoine     - Pastasalade 
- Warme béarnaise saus     - Warme Provençaalse saus 
- Warme champignon saus     - Warme rozemarijn aardappelen 

Bijgerechten (winterseizoen)

- Gebakken witloof     - Gestoofde worteltjes 
- Boontjes met sjalot     - Bloemkool met kaassaus 
- Rode kool met appeltjes     - Puree van knolselder en patatjes 
- Rozemarijn aardappelen     - Gratin dauphinois 
- Warme béarnaise saus     - Warme Provençaalse saus 
- Warme champignon saus     

Vis BBQ
Prijs per persoon: vanaf € 34,00 

- Brochette van scampi en ananas        
- Gemarineerde zalm       
- Kabeljauw in papillote met groentjes en zeeboontjes

- Sardientjes

- Gemarineerde grietfilet    

Hierbij serveren we:

- Koude of warme groentjes naar keuze    
- Sausje van waterkers      
- Witte wijnsaus     
- Provençaalse saus 
- Peterselie puree of rozemarijn aardappelen

Dessertenbuffet
Prijs per persoon: vanaf € 15,00 

• Assortiment drooggebak (frangipane, carré confituur en appelcake)

• Assortiment javanais & bavarois

• Chocolademousse

• Verse fruitsalade

• Soesje met vanilleroomijs met warme chocoladesaus

Luxe dessertenbuffet
Prijs per persoon: vanaf € 24,00 

• Assortiment drooggebak (frangipane, carré confituur en appelcake)

• Assortiment javanais & bavarois

• Chocolademousse

• Verse fruitsalade

• Soesje met vanilleroomijs met warme chocoladesaus

• Chocoladefontein met fruit

• Petit fours

• Assortiment ijspralines

• Witte chocolademousse

• Assortiment macarons

Dranken aan gangbare barprijzen 
Koffie en thee à volonté: vanaf € 4,00 per persoon

DESSERTENBUFFET

4-gangen keuze menu 
 
Voorgerecht -  soep - hoofdgerecht - dessert 
U kiest één gerecht per gang. Vraag naar het volledige keuze menu!

Prijs per persoon: vanaf € 42,00 (bediening aan tafel)

Prijs per persoon: vanaf € 36,00 (in buffetvorm)

Drankenforfait met aperitief en dranken aan tafel: vanaf € 22,00 per persoon
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BABYBORREL KOFFIETAFELS

Koffietafel klassiek
Prijs per persoon: vanaf € 18,00

 
Duur: 2 uur 
Assortiment:

• Verschillende soorten vers afgebakken harde & zachte broodjes

• Charcuterie: meesterlijk gekookte ham, salami & kaas

• Zoetwaren: jam, chocoladepasta, honing & hagelslag

Dranken aan gangbare barprijzen 
Koffie en thee à volonté: € 4,00 per persoon

Luxe koffietafel
Prijs per persoon: vanaf € 24,00

 
Duur: 2 uur 
Assortiment:

• Verschillende soorten vers afgebakken harde & zachte broodjes

• Charcuterie: meesterlijk gekookte ham, salami & kaas

• Zoetwaren: jam, chocoladepasta, honing & hagelslag

• Spek & eieren

• Broodsalades: préparé, vleessalade en kip-curry

• Warm streekgerecht

Dranken aan gangbare barprijzen 
Koffie en thee à volonté: vanaf € 4,00 per persoon

Babyborrel 
Prijs per persoon: vanaf € 22,00 

Assortiment hapjes: 3 per persoon     

• Kippendrumstick

• Mini loempia

• Spiesje met tomaat en mozzarrella

Kleine belegde broodjes: 3 per persoon

• Americain

• Gerookte zalm

• Tomaat - mozzarella - pesto

Buffetje:

• Mini pannenkoekjes: suiker - confituur - siroop

• Kleine warme wafels

• IJs - slagroom - fruit

Buffetje “verloren snoep” in bokalen

• Neuzen

• Spekjes

• Chokotoff

• Beertjes

• Nestels

• Drop

• Toverballen

Dranken aan gangbare barprijzen 
Koffie en thee à volonté: vanaf € 4,00 per persoon

vanaf 14u00 tot 17u00 
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