Feestarrangementen
Bij onderstaande arrangementen is uitgegaan van een 4 of 5 uur durend feest. Wilt u uw feest niet
volgens een vaste prijsafspraak, dan kunt u uw feest op basis van nacalculatie laten berekenen.
Onbeperkte drankjes zijn: Limonade, Vruchtensappen, Bier van de tap, Port, Jenevers, Sherry en
Huiswijnen. Overige binnenlandse en/of buitenlandse dranken kunt u voor € 3,00 per persoon extra
afkopen.

4 uur durend arrangement
Arrangement 1

€ 18,95 pp

Onbeperkt drankjes afhalen aan bar (exclusief buitenlandse dranken)
3x warm bittergarnituur
Aanpassingen voor deze avond zijn mogelijk

5 uur durend arrangementen
Bij deze arrangementen is er de hele avond bediening in de zaal aanwezig

Arrangement 2

€ 23,50 vaste prijs

Ontvangst koffie met slagroomsoesje
2e kopje koffie
Zoutjes op tafel
Onbeperkt drankjes uitgeserveerd (exclusief buitenlands)
2 x koud en 2x warm standaard bittergarnituur
Kopje koffie om de avond af te sluiten

Arrangement 3

€ 26,50 vaste prijs

Ontvangst koffie met gesorteerd gebak.
2e kopje koffie
Diverse zoutjes op tafel
Onbeperkt drankjes uitgeserveerd (exclusief buitenlands)
2 x koud en 2 x warm standaard bittergarnituur
Tot besluit een broodje ham of kaas of een saucijzenbroodje en een kopje koffie.

Arrangement 4

€ 28,50 pp

Ontvangst met glas prosecco
Diverse zoutjes en olijven op tafel
Onbeperkt drankjes (exclusief buitenlands)
1 x luxe koud bittergarnituur
2 x luxe warm bittergarnituur
1 x saté spies
Tot besluit een broodje met snack naar keuze en evt een kopje koffie.
Voor alle arrangementen kunt tot twee dagen voor het feest het definitieve aantal gasten
doorgeven. Dit aantal gasten is het minimale aantal wat we zullen berekenen.

Bittergarnituur bestaat uit:
Koud
Soesje met filet american
Pasteitje met brie
Cervelaat met augurkje
Hollandse kaas
Gevuld ei
Warm
Bitterballen
Kipnuggets
Frikadelletjes
Kaassoufflé
U kunt uw arrangement uitbreiden met de bovenstaande hapjes voor € 0,50 pp
Luxe koud
Stokbrood gemarineerde zalm
Toastje dungesneden rosbief
Gevuld eitje met rookvlees
Spiesje van mozzarella en tomaat
Kipcocktail
Luxe warm
Mini saucijzenbroodje
Gefrituurde samosa
Pizzahapje
Knapperige gamba met chilisaus
Mini hamburger
U kunt uw arrangement uitbreiden met de bovenstaande hapjes voor € 1,00 pp
Het is ook mogelijk één soort ‘luxe warm’ te bestellen!

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact met ons op: 030 – 6011050 of via info@dewieseschalkwijk.nl
De Wiese 2, 3998 MD Schalkwijk

