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Consumptieprijzen

Koffie/thee  €  1,90
Koffie (bonen)  €  2,10
Espresso (bonen)  €  2,10
Cappuccino (bonen)  €  2,30
Frisdranken  €  2,10
Vruchtensappen  €  2,20
Chocomelk/fristi  €  2,40
Amstel malt  €  2,65
Heineken bier  €  2,40
Huiswijn  €  3,50
Port/sherry/vermouth  €  3,00
Prosecco (per fles 75 cl)  €  27,60

Drankenarrangementen                        
Prijzen per persoon 

1 uur  €  8,00
1,5 uur  €  10,75
2 uur  €  13,50
2,5 uur  €  16,25
3 uur  € 18,75
3,5 uur  €  20,25
4 uur  €  21,50
4,5 uur  €  22,75
5 uur  €  24,00

Bovenstaande drankenarrangementen zijn gebaseerd op 
onbeperkt consumpties van het binnenlands gedistilleerde pakket.

Wanneer u buitenlands gedistilleerde consumpties wenst 
tijdens uw feest, berekenen wij deze op basis van nacalculatie 
naast het drankenarrangement à € 1,75 per geschonken 
consumptie. Of u koopt het af tegen onderstaande toeslag op het 
drankenarrangement.

Toeslag drankenarrangement gedistilleerd
Incl. Bacardi, Wodka, Jillz., Wieckse Rosé en likeuren
Prijzen per persoon

1 uur  €  0,60
1,5 uur  €  0,80
2 uur  € 1,00
2,5 uur  €  1,20
3 uur  € 1,40
3,5 uur  €  1,50
4 uur  € 1,60
4,5 uur  €  1,70
5 uur  €  1,80

Voor erbij
Prijzen per stuk / per persoon

Bonbon  €  0,75
Roomboterkoekjes  €  0,75
Mini petit fours (1 per persoon)  €  1,10
Mini petit fours (1,5 per persoon)  €  1,65
Mini petit fours (2 per persoon)  €  2,10
Cake  €  1,30
Petit four  €  2,30
Gesorteerd gebak  €  2,90
Bruidstaart per persoon (> 20 personen)  €  6,50
Bruidstaart per persoon (< 20 personen)  €  7,00
Standaard bruidspaartje voor op bruidstaart  €  20,00
Zoutjes & nootjes  €  1,20
Nootjes & olijven  €  1,50                      
Zoutjes, nootjes & olijven  €  1,75
Grissini (Italiaanse broodstengels) 
    met tapenade, aioli en pesto  €  1,20        
Crudité; rauwkost van o.a. 
    radijs, rettich, bleekselderij en 
    mini-tomaatjes met een frisse dip   €  1,50 
Tacochips met salsa & guacamole  €  2,00

Op deze pagina vindt u informatie over diverse losse elementen en onze drankenarrangementen. 
Deze elementen kunt u gebruiken om bestaande arrangement aan te passen of om zelf een 

arrangement te maken. Heeft u andere wensen? Wij nemen deze graag met u door.

BINNENLANDS GEDISTILLEERD
Binnen het binnenlands gedistilleerde drankenpakket vallen; 
koffie/thee, frisdranken, vruchtensappen, frisdranken, 
huiswijnen, Heineken tapbier, port, sherry, vermouth, jonge 
en oude jenever, bessenjenever, vieux, korenwijn, berenburg 
en brandewijn. Het schenken van buitenlands gedistilleerde 

dranken is tegen een meerprijs.


