FEEST & ONTMOETEN
IN DE EUROMETROPOOL
Bent u op zoek naar een bijzondere locatie voor een feest?
Dan bent u bij La Petite Fabriek aan het juiste adres.
La Petite Fabriek biedt diverse héél karaktervolle ruimtes aan,
die ingericht zijn met eigen gemaakte meubels en verlichting.
De ruimtes kunnen zowel per dagdeel, een volledige dag
of zelfs voor meerdere dagen afgehuurd worden,
afhankelijk van de specifieke wensen.

La Petite Fabriek • Rue de Moulin 16, Froyennes • Tournai
T +32 (0)478 786 780 of +32 (0)69 770 900
info@lapetitefabriek.be • www.lapetitefabriek.be

FEESTRUIMTES
La Petite Fabriek wil geen ‘grootschalige standaard feestzaal’ zijn...
Integendeel, we bieden u een aparte locatie aan met een
persoonlijke, artistieke uitstraling in een ongedwongen en
huiselijke sfeer. Of het nu gaat om een verjaardagsfeestje,
huwelijk, personeelsfeest, babyborrel, communie- of lentefeest, jubileum, ...
We denken graag met u mee en zoeken graag met u hoe we onze
locatie het best kunnen gebruiken voor uw ‘feest-concept’.

POLYVALENTE ZAAL

PETITE AUBERGE NOIR

• SPECIFICATIES ZAAL:

• SPECIFICATIES ZAAL:

Oppervlakte zaal: L 15m x Br 8m
Oppervlakte groot podium: L 6m x Br 8m
Oppervlakte klein podium: L 7,7m x Br 2,8m
Totale oppervlakte: 189,6 m
Capaciteit zittend: 120 personen
Capaciteit staand: 150 personen

• SPECIFICATIES MATERIAAL

Tafels en stoelen:

2 buffettafels: L 236cm x B 85cm
6 tafels rechthoek: 1,90m
3 tafels rechthoek: 1,30m
1 tafel ovaal: 1,95m
4 ronde tafels: 1,20m
6 partytafels rond: 0,85m
Onze tafels behoeven in principe geen tafellinnen.
Ze zijn vervaardigd uit recuperatiehout met een
prachtige patine en zijn vlekbestendig.

AUBERGE
• SPECIFICATIES ZAAL:
opp: 70m2+ 40m2
capaciteit zittend: 35 personen
capaciteit staand: 60 pers

• SPECIFICATIES MATERIAAL:

Tafels en stoelen:

8 ronde bistro-tafels diameter 65cm
2 ronde bistrotafels diameter 75cm
40 stoelen / tabourets

Keukentoestellen:

Professionele oven
Kookeiland met 4 inductie-bekkens
Professionele vaatwas
Professionele microgolfoven
Professionele dampkap
Bordenverwarmer
Professionele koelkast (zonder vriesvak)
Koele kelderruimte

oppervlakte: 60m2
capaciteit zitten: 30 personen
capaciteit staand: 70 personen

• SPECIFICATIES MATERIAAL:

Tafels en stoelen:
3 ronde tafels 1,20m
1 ovaal tafels 1, 90m
1 vierkante tafel: 1,25 m
30 stoelen/ tabourets

Keukentoestellen:

Professionele oven
Vaatwasmachine
Kookeiland met 4 inductie-bekkens
Koelkast (zonder vriesvak)

Verhuurprijs:

Polyvalente zaal + auberge: 1000€/dag
Polyvalente zaal + auberge: 1500€/weekend
Polyvalente zaal + auberge
+ petite auberge noire: 1400€/dag
Polyvalente zaal + auberge
+ petite auberge noire: 2100€/weekend
Auberge: 425€/dag • 750€/weekend
Petite auberge noire: 400€/dag • 600€/weekend

Poetskosten:

Polyvalente zaal + auberge: 275€
Polyvalente zaal + auberge +
petite auberge noire: 350€
Auberge: 125€
Petite auberge noire: 100€

Extra’s te huur:

Barbecue: 50€ of 75€ (2 stuks)
Professioneel croque-monsieur-toestel: 50€￼￼
Professionele paëlla-pan op gas
(2 stuks): 75€/stuk
Percolator 6 liter: 25€
Percolator 8 liter: 30€
Serviesgoed (groot bord, dessertbord,
kommetje, couvert): 1€ pp
Serviesgoed de luxe (groot bord,
kommetje en dessertbord) 2,5€ pp
Vaasjes en kaarsenhouders: 8€/set
Partytent 3m/3m (2stuks) 50€/stuk
Prijzen zijn inclusief BTW, verwarming,
electriciteit, tafels en stoelen.

PRIJSLIJST DRANKEN
Alle dranken worden voorzien door La Petite Fabriek.
Wij werken uitsluitend met het systeem van stocktelling.

* Rédor Pils vat 30 liter: 140€
* Rédor Pils vat 20 liter: 100€
* Rédor Pils vat 50 liter: 210€
* Silly pils vat 20 liter: 100€
* Jupiler vat: 50 liter: 200€
* Jupiler vat 20 liter: 100€
* Moinette 20 liter: 130€
* Swaf 20 liter: 130 €
* Saison Dupont 20 liter: 120€
* Sumak Mama van 20liter: 140€

* Cava: 22€/fles
* Spa plat en bruis: 5€/fles
* Cola: 5€/fles
* Appelsap: 7€/fles
* Sinaasappelsap: 7€/fles.
* Kurkrecht wijn: 6€/fles
* Kurkrecht cava : 8€/fles
* Kurkrecht champagne: 10€/fles
* Huurprijs glazen bij kurkrecht:
0,30€/glas

* Huiswijn Bush Creek: 16€/fles
* Lunaris: 18€/fles
* Ram: 18€/fles
* Purato: 18€/fles
BAR PERSONEEL:
De bar wordt bemand door personeel van LPF.
Wij voorzien 3 barkeepers/ 100 genodigden
Voor prijzen, gelieve ons te contacteren.

CATERING
Organiseer je in La Petite Fabriek een feest of event, dan ben je vrij om
kiezen met welk cateringbedrijf je werkt.
Graag stellen we ook enkele cateraars voor waar we zelf heel graag mee
samenwerken. Het zijn gastkoks die koken met liefde en passie voor het vak
én die zich bij de keuze van hun menu’s laten inspireren door de seizoenen,
werken met hoofdzakelijk lokale, dagverse ingrediënten maar die bovenal
ook houden van een vleugje wereldsmaak. Er zijn geen v
aststaande
formules. Je kan kiezen tussen eenvoudig, uitgebreid, klassieke ofwel

eerder originele en creatieve formules. Wij werken ook hier graag op maat.

ENKELE TIPS DIE KUNNEN INSPIREREN VOOR JE FEEST:

* www.foodpunks.be
* www.meatheat.be
* www.de-goede-zaak.be
* www.bringiton.be
* www.tanteclarisse.com
* www.makwizien.be
* www.foodsie.be

* www.depotjes.be
* www.traiteurclaix.com
* www.lacompagniedecharlie.com
* www.boekenkok.be
* www.manuelkartel.com
* www.remork-streetfood.be
* www.mangiamangia.net

TECHNISCH MATERIAAL
Luidsprekers

* Auberge: 		

Dansvloer: 2 Bose Panaray 502A satelliet luidsprekers +

			

2 Panaray sub Delay

* Bar: 		
* Polyvalente

Bose FreeSpace DS40se fullrange satelliet luidspreker

			

1 Bose B2 bass module

zaal:		

* Petite auberge
noire: 		

			

4 Bose FreeSpace DS100se fullrange satelliet luidspreker

4 Bose FreeSpace DS100se fullrange satelliet luidspreker
1 Bose B2 bass module

* Terras petite

auberge noire: 2 Bose FreeSpace DS40se fullrange satelliet luidsprekers

* Binnenkoer:

2 Bose FreeSpace DS100se fullrange satelliet luidspreker

Versterking

* 2 Bose PowerMatch 4250N digitale multizone netwerkversterkers
Bose ControlSpace ESP-processing en CC-64 multi zone controller

Huurprijs

* luidsprekers + versterking auberge: 200€
* luidsprekers + versterking polyvalente zaal: 200€
* luidsprekers + versterking + verlichting polyvalente zaal en auberge: 250€
* luidsprekers + versterking binnenplein: 100€
* luidsprekers + versterking kleine zwarte auberge: 100€
* luidsprekers + versterking terras kleine zwarte auberge: 50€
* microfonie: 25€/microfoon
* projector en scherm: 50€
CONTACT: Piet Decoster: piet@lapetitefabriek.be * Tel: 0032 476 25 67 79

PRAKTISCHE INFO
HUURWAARBORG:
Polyvalente zaal + auberge: 800€
Polyvalente zaal + auberge + petite auberge: 900€
Auberge: 500€
Petite auberge noir: 500€

TOILETTEN:
1 damestoilet + lavabo
1 herentoilet + lavabo
1 toilet voor mindervaliden + lavabo

TUIN:
Een gezellige binnenplaats met terras, dat ook als podium kan dienen.
Er zijn voldoende terrastafels en stoelen aanwezig.
Oppervlakte: 135m X Br 17m

PARKING:
Ruime parking met 25 parkeerplaatsen.
Mogelijkheid om aan de straatkant te parkeren.
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OVERNACHTEN IN EEN UNIEK KADER...
LA PETITE FABRIEK
biedt verschillende vormen van logement aan.
De slaapruimtes kunnen in onderling overleg
zowel afzonderlijk als samen gehuurd worden.
LPF kan aan maximaal 50 personen een slaapplek bieden.
De verhuurprijs voor het volledige logement bedraagt 1500€
( exclusief bed-en badlinnen).
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T +32 (0)478 786 780 of +32 (0)69 770 900
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DE VERSCHILLENDE
OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN
OP EEN RIJTJE:

BENEDEN-DORTOIR
7 smaakvol ingerichte hotelkamers met badkamer
die zich bevinden in de voormalige veestallen.

* 4 x 2-persoonskamer met enkele bedden.
* 1 x 2-persoonskamer met dubbel bed.
* 2 x 4-persoonskamer met telkens een dubbel bed en
2 enkele hoogslapers.

Verhuurprijs per nacht
1-persoonskamer: 80 € pp
2-persoonskamer: 50 € pp
4-persoonskamer: 45 € pp

* zonder bed- en badlinnen: -10 € pp
** vanaf 2 nachten: -5 € pp

BOVEN-DORTOIR
Een gemeenschappelijke slaapruimte rondom een sanitair
blok. Er zijn 2 dubbele douches en 1 toilet.
8 aparte bedden en mogelijkheid om 10 extra matrassen
of plooibedden bij te plaatsen.

* 8x 1-persoonsbed
* 10 enkele matrassen of plooibedden

Verhuurprijs per nacht

* 8-persoonskamer: 40 € pp
* enkele matras of plooibed: 35 € pp`
* zonder bed-en badlinnen: -10 € pp
** vanaf 2 nachten: -5 € pp

ÎLOT DES ROULOTTES
Achteraan verscholen in een bosje tref je l’îlot des roulottes,
met 4 unieke woonwagens, vervaardigd uit oude boerenkarren
en volledig getransformeerd tot duurzame, ecologische en
uiterst comfortabele kampeerwagens.
Eén ervan doet dienst als ‘sanitaire’ woonwagen met 2
gescheiden douchecellen en afzonderlijke toiletten.

* Roulotte du Coeur met 1 dubbel bed
* Roulotte du Vitrail: 2 afzonderlijke compartimenten
met telkens een dubbel bed

* Roulotte de Duc: dubbel bed met 2 enkele
hoogslapers. Deze woonwagen heeft apart sanitair.

Verhuurprijs per nacht

* Roulotte du Coeur: 50 € pp
* Roulotte du Vitrail: 50 € pp
* Roulotte de Duc: 45 € pp

*

zonder bed-en badlinnen: -10 € pp

** vanaf 2 nachten: -5 € pp

GÎTE: LES RÊVES DE LILI
Het originele torengebouw van de boerderij is omgevormd
tot een onafhankelijk gastenverblijf voor 6 personen.
Er is een aparte ingerichte keuken met eethoek, een
zithoek en 3 kamers met telkens 2 éénpersoons- bedden
en sanitair.

Verhuurprijs

* weekend: 700 €

(van vrijdag 17h tot zondag 17h)

* dagverhuur: 400 €
* verhuur aparte 2-persoonskamers: 50 €pp
* zonder bed-en badlinnen: -10 € pp
** vanaf 2 nachten: -5 € pp

