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Keuze pakketten dineren met groepen v.a. 10 personen
Zie hieronder voor de pakketaanbiedingen en de eventueel te boeken extra’s;
1. Dineren aan tafel:




3 gangen diner
Concept shared dining
Gedekte tafels

2. Walking diner:


€ 37,50 pp
Inclusief drankjes (4 uur
Hollandse bar, zie pakket)
Pakketaanbieding:
€ 59,95 pp



Dynamisch dineren op de
plek waar u wilt, alles wordt
in kleine gerechtjes
uitgeserveerd, geen vaste
plekken en geen gedekte
tafels
4 gangetjes
Soep in wijnglas en
brood met smeersels
Voorgerechtje
Hoofdgerechtje
Toetje

3. Walking diner Super de Luxe:





€ 31 pp
Inclusief drankjes (4 uur
Hollandse bar, zie pakket)
Pakketaanbieding:
€ 55 pp



Dynamisch dineren op de
plek waar u wilt, alles wordt
in kleine gerechtjes
uitgeserveerd, geen vaste
plekken en geen gedekte
tafels
Ontvangst met bubbel en
een amuse
5 gangetjes naar keuze;
Soep in wijnglas en
brood met smeersels
Voorgerechtje
Tussengerechtje
Hoofdgerechtje
Toetje
Afsluitend koffie met een
likeurtje of zoetigheden
€ 50 pp
Inclusief drankjes (4 uur
Hollandse bar, zie pakket)
Pakketaanbieding
€ 74 pp

Te boeken extra’s:




















Losse extra walking diner gang; €7,50 pp
Proosten met (alcoholvrije) bubbels per 5 personen; €28,50
Feestmogelijkheden; zie apart prijspakket daarvoor
Afsluiten met koffie(2x) en zoetigheden; €6,75 pp
Kaasleitje tussen de gangen door; €9,75 per 2 personen
Prosecco cocktail; heerlijke frisse cocktail van wodka, prosecco, citroensorbetijs en limoen, heerlijk als
welkomstdrankje, tussengang of als toetje; €6,50pp
Afkoop drankjes Hollandse bar; €6,25 pp per uur
Walking diner mogelijk op balkon (tot 35p), bij grotere groepen is afhuur noodzaak
Geen afhuurkosten bij groepen boven de 70 personen
Afhuur donderdag- en zondagavond €370 per 3 uur vanaf 18.00 uur bij 60-70 personen
Afhuur donderdag- en zondagavond €470 per 3 uur vanaf 18.00 uur bij 50-60 personen
Afhuur donderdag- en zondagavond €570 per 3 uur vanaf 18.00 uur bij 40-50 personen
Afhuur donderdag- en zondagavond €670 per 3 uur vanaf 18.00 uur tot 40 personen
Afhuur vrijdag- en zaterdagavond € 470 per 3 uur vanaf 18.00 uur bij 60-70 personen
Afhuur vrijdag- en zaterdagavond € 670 per 3 uur vanaf 18.00 uur bij 50-60 personen
Afhuur vrijdag- en zaterdagavond € 770 per 3 uur vanaf 18.00 uur bij 40-50 personen
Afhuur vrijdag- en zaterdagavond € 870 per 3 uur vanaf 18.00 uur tot 40 personen
Afhuur helft terras in de maanden april tot en met oktober per dagdeel €300
Afhuur gehele terras in de maanden april tot en met oktober per dagdeel €750

