VOORBEELD ARRANGEMENTEN 2019 (VANAF 20 PERSONEN)
Steeds vaker krijgen wij de vraag om de familiedag of feestdag door ons te laten verzorgen. Om hier aan te
voldoen hebben wij drie voorbeeldarrangementen samengesteld waarbij wij de verzorging en de
eindschoonmaak voor onze rekening nemen. Maak een afspraak om een en ander met ons te bespreken.
ARRANGEMENT

A (10:00–17:00)

ARRANGEMENT

B (11:00–20:00)

10:00 ontvangst
Koffie/thee en eigengemaakte
taart (appel, kwark, monchou).

11:00 ontvangst
Koffie/thee en eigengemaakte
brownies of muffins.

12:30 eenvoudig lunchbuffet
Een kop soep, witte bolletjes en
tarwebolletjes, schouderham,
jonge kaas, hagelslag, melk,
karnemelk.

12:30 uitgebreid lunchbuffet
Witte bolletjes en tarwebolletjes,
krentenbrood, roggebrood,
crackers, beschuit, kaas,
vleeswaren, hagelslag, jam,
tomaat, komkommer, sla, ei,
melk, karnemelk, chocomelk,
Fristi en een fruitschaal.

13:30 middagactiviteiten
1 of 2 activiteiten, afhankelijk
van het aantal personen. Keuze
uit: klootschieten, bamboe
bouwen, bosrandspelen, gps
speurtocht/moordspel, boerenbosgolf.
16:00 borreluur
Schalen met rauwkost, nootjes,
koude en warme hapjes
(borrelgarnituur 1 en 3).
17:00 weer huiswaarts.
Onbeperkt drinken
Frisdrank (Coca Cola, Coca Cola
light, Fanta, Cassis, Rivella, Spa
rood, bitter lemon, appelsap, jus
d’orange, Ice Tea en Dubbelfris),
bier, witte en rode wijn.

13:30 middagactiviteiten
1 of 2 activiteiten, afhankelijk
van het aantal personen. Keuze
uit: klootschieten, bamboe
bouwen, bosrandspelen, gps
speurtocht/moordspel, boerenbosgolf.
16:00 borreluur
Schaaltjes met rauwkost en
nootjes.
17:30 diner
Barbecue of chinees buffet.
19:30 afsluiting
Koffie/thee met een bonbon.

ARRANGEMENT

C (15:00–20:00)

15:00 ontvangst
Koffie/thee en een petit four.
16:00 borreluur
Schaaltjes met rauwkost en
nootjes.
17:30 diner
Keuze uit barbecue, chinees
buffet, stamppot buffet, koud en
warmbuffet 1 of 2, Italiaans
buffet 1 of 2, Grieks buffet 1 of
tapas buffet 1.
19:00 ijsbuffet
vanille roomijs, warme kersen,
chocoladesaus, schalen met vers
fruit en verse slagroom
19:30 afsluiting
koffie/thee met één likeur.
20:00 weer huiswaarts.
Onbeperkt drinken
Frisdrank (Coca Cola, Coca Cola
light, Fanta, Cassis, Rivella,
bitter lemon, Spa rood, Ice Tea
appelsap, jus d’orange en
Dubbelfris), bier, witte en rode
wijn.

20:00 weer huiswaarts.
Prijs p.p.
Inclusief btw en activiteiten.

Onbeperkt drinken
Frisdrank (Coca Cola, Coca Cola
light, Fanta, Cassis, Rivella,
bitter lemon, Spa rood, Ice Tea,
appelsap, jus d’orange en
Dubbelfris), bier, witte en rode
wijn.

Prijs p.p.
Inclusief btw.

Prijs p.p.
Inclusief btw en activiteiten.
Totaal
aantal
20-29
30-39
40–49
50–60

3-6
jaar
€ 19,50
€ 15,50
€ 14,50
€ 13,50

7-12
jaar
€ 32,75
€ 28,75
€ 27,75
€ 26,75

> 12
jaar
€ 43,€ 39,€ 38,€ 37,-

Totaal
aantal
20-29
30-39
40–49
50–60

3-6
jaar
€ 19,50
€ 16,50
€ 15,50
€ 14,50

7-12
jaar
€ 39,75
€ 37,75
€ 35,75
€ 33,75

> 12
jaar
€ 61,€ 57,€ 56,€ 55,-

Totaal
aantal
20-29
30-39
40–49
50–60

3-6
jaar
€ 19,50
€ 17,50
€ 16,50
€ 15,50

7-12
jaar
€ 42,75
€ 40,75
€ 38,75
€ 36,75

> 12
jaar
€ 63,€ 59,€ 58,€ 57,-

OPMERKING

Het is natuurlijk mogelijk om bovenstaande arrangementen naar uw wensen aan te passen. Wij maken graag
een afspraak om dit met u te bespreken of een offerte te maken.
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