ARRANGEMENTEN

D E B E E T H OV E N
Geschikt voor vergaderingen,
cursussen, presentaties, babyshowers,
lunch, diner en borrels.

Borrel (sta tafels):
Blokopstelling:
Theateropstelling:
Carréopstelling:

max 50 personen
max 25 personen
max 25 personen
max 20 personen

Te huur per dagdeel
€ 175,00 exclusief btw

Dit is inclusief:
ল Gebruik beamer
ল Gebruik speakers met microfoon
ল Wifi
ল Flipover
ল Airconditioning
ল Pen en notitie blokjes

ARR ANGEMENTEN

DE HARMONIE
( R E S TA U R A N T )
Geschikt voor vergaderingen,
cursussen, presentaties, (kleine)
concerten, diners, borrels,
condoleance, feesten en bruiloften.

Zittend evenement: 40 – 80 personen
Staand evenement: 75 – 200 personen

Te huur vanaf 17:30u tot 02:00u
€ 250,00 exclusief btw
(deze vervalt bij een groep
van 75 personen of meer)

Dit is inclusief:
ল Gebruik speakers met microfoon
ল Wifi
ল Flipover
ল Airconditioning
ল Pen en notitie blokjes
ল Garderobe
ল Kluisjes

ARR ANGEMENTEN

ETEN & DRINKEN
Onbeperkt koffie, thee, melk en water per dagdeel

€ 7,50 p.p.

Afgekocht koffie, thee, bier, fris en wijn vanaf 2 uur

€ 8,50 per uur p.p.

Frisdrank (alleen van toepassing bij De Beethoven)

€ 2,60 per stuk

Volledige drank kaart

Prijs op nacalculatie

Lunchbuffet
Een verschillend assortiment aan sandwiches en soep

€ 18,50 p.p.

Twee gangen lunch

€ 22,50 p.p.

Drie gangen lunch

€ 29,50 p.p.

Drie gangen diner

€ 34,50 p.p.

Vier gangen diner

€ 42,50 p.p.

Vijf gangen diner

€ 49,50 p.p.

Borrel arrangement
Tafelgarnituur, bittergarnituur en borrelplank

€ 12,50 p.p.

A La Carte

Prijs op nacalculatie

Easy lunch

€ 23,50 p.p.

Verschillend assortiment aan sandwiches en soep,
koffie, thee, melk, water en jus d’orange
Luxe lunch

€ 34,50 p.p.

Drie gangen lunch met koffie, thee, water, friandises
en een glas wijn of bier om het af te sluiten

ARR ANGEMENTEN

