Beste klanten,
1 oktober 1999 – 1 oktober 2022
De kogel is door de kerk…
Na 23 jaar hebben wij besloten om de uitbating van onze zaak Gasthof ’t Rozenhof te
stoppen. Tijd voor iets nieuws …
De vele avonden, nachten en zware weekends dat wij er waren voor onze kanten zijn
ontelbaar, maar vooral de vele mooie momenten die wij mochten beleven staan in
ons geheugen gegrift!
Ons café werd al snel het stamcafé van de jongeren waar wij veel mooie anekdotes
aan overhouden. De gezellige etentjes in ons restaurant door onze vaste klanten die
ons nauw aan het hart liggen, de talrijke jaarlijkse familiebijeenkomsten, en de
ontelbare feesten waar wij ons steentje mochten bijdragen om er een onvergetelijke
dag van te maken zijn mooie herinneringen om mee te nemen!
Samen met 100-den toffe werknemers doorheen al die jaren hebben wij er iets moois
van gemaakt! Dankbaar dat wij op zoveel mensen konden rekenen vóór en achter de
schermen! Zonder al deze mensen was het niet mogelijk om onze zaak uit te bouwen
tot wat ze is geworden!
Met deze mooie herinneringen nemen wij na 23 jaar afscheid van een heel mooi
hoofdstuk in ons leven waar we oprecht trots op zijn!
Maar…
Wil je toch graag je feest laten doorgaan in Gasthof ’t Rozenhof?
Dit kan… Onze feestzaal zal verder verhuurd worden voor feesten en andere
gelegenheden. Wij zorgen voor een zaalverantwoordelijke en traiteurs zorgen voor de
culinaire kant. Op die manier kan je toch nog genieten van onze locatie zonder veel
bijkomende zorgen!
Indien nodig helpen wij graag zoeken naar een geschikte traiteur of partner voor uw
evenement!
Wil je graag wat uitleg over de werking van onze verhuur?
Bel ons op en wij geven graag wat meer informatie!
Carmen:
0498/43 53 83
Dieter:
0477/ 44 55 89
Ondertussen blijft onze zaak te koop en hopen wij spoedig gemotiveerde mensen te
vinden die ’t Rozenhof als vanouds opnieuw laten openbloeien.
Als laatste willen wij graag iedereen bedanken die de voorbije 23 jaar is langs geweest
in onze zaak!
We hopen dat U er fijne herinneringen aan overgehouden hebt waar nog veel over
verteld zal worden!
Bedankt iedereen en tot ziens!
Dieter en Carmen

