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Keuze pakketten feesten / feestelijkheden (sluiting noodzaak, zie afhuur onderaan):
Drankpakket:
4 uur onbeperkt koffie/thee, fris, regulier bier en 0%, huiswijnen en binnenlands gedestilleerd:
€25,-pp
Uitbreiding €6,25 pp/uur

Hapjespakket 1:

Hapjespakket 2:

Hapjespakket 3:

 Nootjes op tafel bij
binnenkomst
 4 snacks gedurende de
avond (bijv. 2 x frituur,
1 x kaas/worst, 1 x bv
wrapje kip/roomkaas)

 Nootjes en olijven op
tafel bij binnenkomst
 4 snacks gedurende de
avond (bijv. 1 x belegde
crostini’s, 1 x wrapje
zalm en gehaktballetje,
1 x bitterbal, 1 x
snackmix)
 Als afsluiting van de
avond een warm
worstenbroodje van de
1e prijswinnaar bakker.

 Nootjes en olijven op
tafel bij binnenkomst
 4 snacks gedurende
de avond (bijv. 1 x
belegde crostini’s +
glaasjes
kip/garnalencocktail, 1
x wrapje zalm en
gehaktballetje, 1 x
bitterbal, 1 x
snackmix)
 Als afsluiting van de
avond een puntzakje
friet met mayonaise
na

€ 8,- pp

€ 10,75 pp

€ 12,75 pp
Te boeken extra’s:




















Extra uur testen geluid en oefenen incl. 4 consumpties; €97
Proosten met (alcoholvrije) bubbels per 5 personen; €28,50
Prosecco cocktail heerlijke frisse cocktail van wodka, prosecco, citroensorbetijs en limoen, heerlijk als
welkomstdrankje, tussengang of als toetje; €6,50 pp
Lunch of diner; zie aparte prijspakketten daarvoor
Afhuurkosten; zie aparte prijspakketten afhuur. Bij feesten is sluiting noodzaak.
Koffie (2x) met gebak (6,75-petit four, 8-gebak)
Puntzakje friet met mayo; €2,55 pp
Worstenbroodje; €3 pp
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
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NB
-

Indien u andersoortige hapjes wenst, kunt u dat natuurlijk altijd aangeven, we kunnen dan met u
kijken wat er mogelijk is.
Indien er buiten het pakket (tijdstip of soort drank) drank wordt afgenomen, dan zullen we dat
o.b.v. nacalculatie factureren. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid dat wij met u afspreken dat er
niet geschonken wordt buiten afgesproken pakketten.
In principe blijft terras open voor publiek (tenzij anders afgesproken)
Decibel muziek mag niet boven 85DB.
Onder 18 jaar geen alcohol, wij zullen dat begrenzen en om ID vragen.
Om maximaal 01.00 uur vertrekken gasten, er wordt geen overlast veroorzaakt in de omgeving en
wij zullen dat begeleiden waar nodig.
Uiterlijk 01.30 uur is iedereen weg en alles rustig om de kerk heen.

