
Business arrangementen
Een evenement plannen voor uw bedrijf? Yeti Gullegem biedt voor elke gelegenheid een mooie invulling. 
Het eetcafé is voor een teambuilding, een personeelsfeest of een jubileumactiviteit de ideale locatie. Tevens 
is er de mogelijkheid alle arrangementen uit te breiden met onze activiteiten, een koffiepauze en 
dessertbuffet. Onze zakelijke arrangementen worden voorzien vanaf 20 personen. Indien er minder dan 20 
personen zijn, berekenen we een toeslag. Dranken die niet bij het arrangement zijn inbegrepen, berekenen 
wij op basis van nacalculatie. Uiteraard kunnen we uw evenement ook op maat samenstellen. 

Activiteiten in ons amusementscentrum Yeti Gullegem:
• Prison Island €17,- p.p. per uur  

Ontsnap jij uit de cel voordat het rode licht gaat branden? Het spel Prison Island is een 
mix van een escape room en Fort Boyard. Prison Island in Gullegem is een gevangenis 
met 30 cellen, waarin je samen codes kraakt, raadsels oplost en fysieke uitdagingen 
aangaat. Er is maar 1 manier om te ontsnappen: samen! Prison Island speel je in teams van 
2 tot 5 personen. 

• GlowGolf 15 holes €5,- p.p. 

o GlowGolf® maakt van minigolf een geheel nieuwe ervaring. Speel glow-in-the-dark-
minigolf met 15 holes in een ijsdecor dat wordt uitgelicht met blacklight. Een spel 
geschikt voor jong en oud. 

• Bijlwerpen vanaf €15,- p.p. 

o Bijlwerpen ook wel Urban Axe Throwing genoemd is voor iedereen +16 jaar! Bijlwerpen 
is een nieuwe hippe activiteit, kom samen met je collega’s en beleef een sensationeel 
dagje uit waar sport, fun en team-binding elkaar perfect aanvullen!

Prijzen zijn voor groepen vanaf 15 personen.

Receptiearrangement 1 uur €19,- p.p.: 
• Ontvangst met een glas cava of fruitsap 
• Daarna onbeperkt drankarrangement bestaande uit: huiswijn (wit, rood en rosé), bier, alcoholvrij 

bier, frisdrank, vruchtensap, water 
• Twee warme en twee koude hapjes - Meer hapjes? €2,- p.s.
• Kaas en salami 
• Nootjes of chips 

Meer cava & receptie?
• cava € 25,- per fles
• Receptiearrangement 2 uur €38,- p.p. 

Ontbijtarrangement 2 uur €15,- p.p.: 
• Ontvangst met koffie, thee, fruitsap 
• Diverse soorten brood, croissantjes, koffiekoeken 
• Boter, confituur, kaas, hesp 
• Fruitmand 



Luxe ontbijtarrangement 2 uur €25,- p.p.: 
• Ontvangst met cava, koffie, thee, fruitsap 
• Diverse soorten brood, croissantjes, koffiekoeken 
• Boter, confituur, fijne vleeswaren, kazen, gekookt eitje, yoghurt 
• Fruitmand 

Broodjesbuffet 2 uur €16,- p.p.:  
• Kopje verse soep 
• Diverse belegde broodjes en wraps (3 per persoon) 
• Bij de maaltijd serveren wij koffie en thee 
• Fruitmand 

Fun & diner €48,- p.p.:  

Food & drinks:
• Ontvangst met een drankje: huiswijn (wit, rood en rosé), bier, alcoholvrij bier, frisdrank, vruchtensap, 

water
• Comfort food = het eten waar jullie blij van worden. Er is voor elk wat wils, jullie kiezen per persoon 

wat jullie wensen te eten uit onze voorgestelde gerechten!
o Stoofvlees met frietjes
o Vol-au-vent met frietjes
o Balletjes in tomatensaus met frietjes
o Spaghetti
o Baloo burger 
o Yeti-Special Burger
o Vegetarische burger

Activiteiten inbegrepen:
• 1 uur Prison Island
• 15 holes GlowGolf
• 1 uur bijlwerpen

Mini dessertbuffet €16,- p.p:
• Het mini dessertbuffet is een heerlijke combinatie met diverse soorten mini gebakjes en 

zoetigheden zoals fruitgebakjes, javanais, bokkenpootjes, cuberdon, …
• Koffie en thee

Dessertbuffet voor genieters €25,- p.p:
• Heerlijk dessertbuffet met grote taarten i.p.v. mini gebakjes in combinatie met zoetigheden.
• Koffie en thee

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

U bent niet alleen zakelijk bij ons aan het goede adres, ook feestelijke bijeenkomsten ter gelegenheid van 
een verjaardagsfeest, kinderfeest, babyborrel, lentefeest, communiefeest of jubileum zijn tot 100 personen 
te realiseren. Bovendien is Finlandia Yeti Gullegem goed bereikbaar en kun je gratis parkeren op onze 
ruime parking.



Contact: 

U kunt Yeti Gullegem vrijblijvend contacteren een afspraak te maken voor een onvergetelijk evenement. 

Mail: reservaties@yeti-gullegem.be of tel: +32(0)56 41 00 11 
 
Hierna kan een offerte opgesteld worden naar uw wensen en kunnen we de dag tot in de puntjes uitwerken. 
Wij hopen u snel in onze zaak te mogen ontvangen!

Algemene gegevens: 
 
Yeti Gullegem – driemasten 39 – 8560 Gullegem 
+32(0)56 41 00 11– reservaties@finlandia.be

Afstand naar Finlandia Yeti Gullegem:
• Kortrijk 6 km
• Lille 28 km
• Brugge 45 km
• Gent 48 km
• Oostende 51 km
• Brussel 91 km
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