
• Ontvangst met koffie | thee
• Zoetigheden op tafel
•  Consumpties van  
binnenlands pakket

•  2 stuks bittergarnituur

•  Consumpties van 
   binnenlands pakket
• Zoutjes en noten op tafel
•  3 stuks koud en warm  
borrelgarnituur

•  Ontvangst met prosecco
• Consumpties van 
   binnenlands pakket
• Noten en olijven op tafel
•  4 stuks koud en warm  
borrelgarnituur

BORREL | RECEPTIE
STANDAARD

15 p.p.

BORREL | RECEPTIE
COMPLEET

16.5 p.p.

BORREL | RECEPTIE
DELUXE

19 p.p.

Een feestelijke borrel ter gelegenheid van een jubileum, verjaardag of zomaar!
Wij bieden 3 verschillende arrangementen met voor ieder wat wils.

BORRELTIJD
GENIETEN MET EEN DRANKJE EN EEN HAPJE

Op basis van 2 uur | Prijs p.p. | Inclusief zaalhuur



FEESTAVOND
STANDAARD

33 p.p.

FEESTAVOND
COMPLEET

37 p.p.

FEESTAVOND
DELUXE

43 p.p.

• Ontvangst met koffie | thee
• Zoetigheden op tafel
•  Consumpties van  
binnenlands pakket

• Zoutjes en noten op tafel
•  5 stuks borrelgarnituur  
warm en koud

• Puntzak frites | mayonaise

•  Consumpties van  
binnenlands pakket

• Zoutjes en noten op tafel
•  5 stuks borrelgarnituur  
warm en koud

• Ontvangst met prosecco
• Consumpties van 
   binnenlands pakket
• Noten en olijven op tafel
•  6 stuks borrelgarnituur  
warm en koud

Onze feestavondarrangementen zorgen voor een avond om nooit te vergeten. 
Wij hebben 3 arrangementen samengesteld voor een complete avond met 
drankjes en hapjes.

FEEST
UW GASTEN ONTBREEKT HET AAN NIETS!

Op basis van 4,5 uur | Prijs p.p. | Inclusief zaalhuur



DRANKARRANGEMENT

Looptijd
Prijs p.p.
binnenlands 
pakket

Toeslag 
buitenlands 
gedistilleerd p.p. + 
speciaalbier

1 uur 8.5 2
1,5 uur 11 2.3
2 uur 13.5 2.4
2,5 uur 16 2.6
3 uur 18.5 2.7
3,5 uur 21 2.8
4 uur 23 2.9
4,5 uur 24.5 3

5 uur 26 3.1

Binnenlands pakket
• Koffie | thee
• Frisdranken
• Huiswijn
• Pilsener
• Port
• Sherry
• Vermouth

Buitenlands pakket
• Radler 0% en 2%
• Jupiler van tap
• Hoegaarden wit
• Vodka
• Whiskey
• Rum
• Gin

BITTERGARNITUURARRANGEMENT 6.5

• 7 stuks bittergarnituur pp
• Zoutjes en noten op tafel

BORRELGARNITUUR WARM | KOUD 9.25

• Bittergarnituur
• Zoutjes en noten op tafel
• Kaas
• Worst
• Luxe belegde schijfjes stokbrood

• Kurkengeld  10 per fles
• Schotelgeld  1.75 p.p.

Op deze pagina vindt u informatie over onze drankarrangementen  
en onze borrelgarnituren.

DRANKEN & HAPJES
OM ZELF SAMEN TE STELLEN


