Want een vergadering, bijeenkomst of middagpauze is pas geslaagd met een lekker
belegd broodje van ‘t Tijgertje! (vanaf 15 augustus 2002)

Stilzitten kunnen we niet. Daarom gaan we binnenkort ook van start met ’t Tijgertje.
Op eenvoudig verzoek leveren we lekkere broodjes bij bedrijven of op andere
locaties.

‘t Tijgertje

Ook naast de feesttafel brengen wij uw evenement op smaak. De Dits Feesthoeve
staat niet alleen borg voor een voorbeeldige bediening en vlekkeloos verloop, maar
biedt ook een brede waaier aan animatie en feestomkadering aan. Zakendoen was
zelden zo aangenaam…

Elk feest is uniek en daarom passen wij de accommodatie en de culinaire invulling
graag aan aan uw wensen. Van borrelhapjes en recepties tot de moderne keuken
en thema-menu’s: dankzij onze jarenlange ervaring bij ’t Salmke draaien we er onze
hand niet voor om.

Wij bieden u twee prachtige feestzalen, een uitgeruste vergaderruimte, een bar,
een uitgestrekte tuin met een groot, gezellig terras en niet-onbelangrijk: een
uitstekende bewegwijzering en parkeergelegenheid voor maar liefst 500 wagens.

Bent u op zoek naar een stijlvolle en rustige locatie voor uw (bedrijfs-)
evenement? De Dits Feesthoeve biedt u een complete accommodatie in
een mooie, groene omgeving.

Dits feesthoeve

Drie smaakmakers varen onder dezelfde vlag

Traiteurdienst ’t Salmke uit Bonheiden, dé geknipte partner
voor uw personeelsfeesten, recepties, cateringactiviteiten
en andere gelegenheden, breidt zijn activiteiten uit. Voortaan
vaart ook de befaamde Dits Feesthoeve immers onder de
vlag van deze tafelhouder. In een prachtige groene omgeving
vindt u er de ideale locatie voor uw feest, seminarie of
congres. De op stapel staande broodjesdienst ’t Tijgertje
maakt het aanbod compleet.

‘t Salmke
Wenst u uw relaties op eigen terrein of op locatie culinair in de watten te leggen?
’t Salmke verlost u van alle zorgen en beslommeringen. Dankzij de meest moderne
kooktechnieken bereiden wij alle gerechten ter plaatse, zonder verlies van smaak,
vitaminen of mineralen.
Omdat wij veel belang hechten aan persoonlijke contacten, worden alle projecten
door de zaakvoerder zelf met de klant besproken. Op die manier kunnen wij
maximaal aan al uw culinaire wensen en verwachtingen voldoen.
’t Salmke kan feesten tot 2.500 personen organiseren en verzorgt naast de
catering indien gewenst ook de aankleding en omkadering van uw evenement,
zoals tenten- en standenbouw, aangepaste decoratie en bediening aan tafel door
gediplomeerd personeel.
Dankzij ’t Salmke kunnen u en uw gasten zorgeloos genieten.
Want daar draait het om…

‘t Salmke,
de Dits Feesthoeve
en ‘t Tijgertje
varen samen naar nieuwe
culinaire horizonten.
Komt u mee aan boord?

