
De Wombat Lounge is een 
mooie, ruime en van daglicht 
genietende vergaderzaal van 
zo’n 32 m2 voor vergaderingen 
tot zo’n 12-tal deelnemers. 
De Lounge is voorzien van 
gratis Wifi, projectie via een 
wand-TV en een flipchart. Koffie 
en water zijn onbeperkt 
inbegrepen in de huurprijs. Er is 
volop parkeer-gelegenheid in 
de buurt.

Aan welke tafel ontvangt 
u uw zakenpartners 

het liefst?

De zaal kan gehuurd worden 
in de voormiddag van 9 tot 13 
uur, of ’s avonds van 18 tot 21 
uur. De huurprijs voor zo’n 
dagdeel is 100 € (excl. BTW). 
Als er na de vergadering in 
het restaurant wordt 
geluncht of gedineerd, zakt 
de huurprijs van de zaal tot 
75€ / dagdeel. Te reserveren 
via karen@cantinecopine.be

Of aan de vergadertafel?

Vergaderen én lunchen, vlak bij u in de buurt? 
Eén adres: Steenkaai 34, 8000 Brugge – cantinecopine.be



Aan de 
eettafel?

Uw klanten of zakenpartners 
meenemen voor een lekkere lunch, 
maar zonder hen verkeerde ideeën te 
geven door hen in een sterrenzaak uit te 
nodigen? Lekker lunchen zonder veel 
tijdsverlies, hetzij door lange 
wachttijden of een moeizame zoektocht 
naar parkeergelegenheid?

Bij Cantine Copine kan je à la carte eten, 
maar ’s middags is er ook een vaste 
lunch voorzien, bestaande uit voor- en 
hoofdgerecht voor 30€. 

Flexibiliteit is deel van onze aanpak: 
zeg ons hoeveel tijd u en uw gasten 
hebben, en wij zorgen dat u binnen 
uw tijdskader kan genieten van een 
heerlijke lunch. In de zomer kan je 
lunchen of dineren op ons ruim terras.

Gratis parking is ruimschoots aanwezig 
in de buurt. 

Reserveren kan via cantinecopine.be

Chef Karen Keygnaert verwelkomt u in haar restaurant Cantine Copine, 
op een boogscheut bij u vandaan, langs de Steenkaai, net buiten het 
centrum van Brugge. Karen is de vroegere eigenaar en chef van Restaurant 
A’Qi (*), maar besloot het roer om te gooien voor een meer informeel, 
gezellig, laagdrempelig maar even lekker concept.


