Arrangement A:






Gedurende 4 uur

Bij binnenkomst koffie of thee
Wij serveren u onbeperkt diverse consumpties, uitgezonderd buitenlands gedistilleerd
3x een selectie van warme hapjes
2x een selectie van luxe koude hapjes
De zaalhuur zit bij dit arrangement inbegrepen

Feesten - Feest Arrangement - Prijzen
Personen betaalt u € 21,50 p.p.
Prijs kinderen (4-12 jaar) € 16,50 p.p.
Wanneer uw feestavond langer dan 4 uur duurt berekenen wij € 5,65 per persoon, per uur
extra.

Arrangement B:








Gedurende 4 uur

Bij binnenkomst koffie of thee
Wij serveren u onbeperkt diverse consumpties, uitgezonderd buitenlands gedistilleerd
3x een selectie van warme hapjes
2x een selectie van luxe koude hapjes
Assortiment van zoute koekjes en gemengde luxe nootjes
Ter afsluiting van de avond serveren wij koffie of thee
De zaalhuur zit bij dit arrangement inbegrepen

Feesten - Feest Arrangement – Prijzen
Personen betaalt u € 25,50 p.p.
Prijs kinderen (4-12 jaar) € 17,50 p.p.
Wanneer uw feestavond langer dan 4 uur duurt berekenen wij € 5,65 per persoon, per uur
extra.

Arrangement C:








Gedurende 4 uur

Bij binnenkomst koffie of thee
Wij serveren u onbeperkt diverse consumpties, uitgezonderd buitenlands gedistilleerd
3x een selectie van warme hapjes
2x een selectie van luxe koude hapjes
Assortiment van zoute koekjes en gemengde nootjes
Ter afsluiting van de avond serveren wij koffie of thee met broodje beenham
De zaalhuur zit bij dit arrangement inbegrepen

Feesten - Feest Arrangement - Prijzen
Personen betaalt u € 28,50 p.p.
Prijs kinderen (4-12 jaar) € 19,50 p.p.
Wanneer uw feestavond langer dan 4 uur duurt berekenen wij € 5,65 per persoon, per uur
extra.

Arrangement D:





Gedurende 4 uur

Bij binnenkomst koffie of thee
Wij serveren u onbeperkt diverse consumpties, uitgezonderd buitenlands gedistilleerd
De zaalhuur zit bij dit arrangement inbegrepen
Feesten - Feest Arrangement - Prijzen

Personen betaalt u € 18,50 p.p.
Prijs kinderen (4-12 jaar) € 15,50 p.p.
Wanneer uw feestavond langer dan 4 uur duurt berekenen wij € 5,65 per persoon, per uur
extra.
Deze arrangementen kunnen worden uitgebreid met:
Bij koffie/thee een petit four € 2,50 p.p.
Bij het ontvangst een glas Champagne € 3,70 p.p.
Per persoon broodje Beenham € 2.75 p.p.
Per persoon broodje Kroket € 2.25 p.p.
Koffie of thee aan het eind € 1.85 p.p.
Een saucijzenbroodje bij de koffie aan het eind of halverwege de avond € 2,80 p.p.
Twentse krentenwegge bij de koffie of thee € 1.75 p.p.

Op elk feest staat een kelner voor u klaar. Per 25 personen rekenen wij 1 kelner, afhankelijk
van uw invulling.

