Dranken arrangementen 2020:
Voor gezelschappen < 50 pers. gelden onze algemene consumptieprijzen.
Bij gezelschappen vanaf 50 personen bieden wij gereduceerde consumptieprijzen aan:
A) op basis van nacalculatie (werkelijk gebruik).
B) voor een vaste ALL IN prijs (afkoop drank).
Ook is er de mogelijkheid om te werken met consumptie-munten waarbij u
zelf het aantal per persoon bepaald.

Wij bieden u graag 6 opties met betrekking tot de consumpties.
Op basis van nacalculatie:
Dranken arrangement 1:
De volgende consumpties bereken wij á € 2,40
Frisdranken, Sappen, Tapbier, Koffie (cappuccino + 0,20), Thee
De volgende consumpties berekenen wij á € 3,00
Bessenjenever, Jenever, Vieux, Citroenbrandewijn, Beerenburger
De volgende consumpties berekenen wij á € 3,50
Witbier, Radler, Bier 0%, Jägermeister, Advocaat, Warme chocomel met slagroom
De volgende consumpties berekenen wij á € 3,65
Wijnen, Rosé, Port, Sherry, Martini, Campari, Passoa, Malibu, Apfelkorn

Dranken arrangement 2:
Uitbreiding op drankenarrangement 1 met buitenlands gedistilleerde dranken.
De volgende consumpties berekenen wij á € 4,25
Bacardi, Dry Gin, Bailey’s, Boswandeling, Tia Maria, Cointreau, Amaretto, Grand Manier.
(In overleg worden ook Whisky’s en Cognacs geschonken tegen een meerprijs.)

Consumptiemunten:
In overleg kunt u gebruik maken van onze consumptiemunten.
Hierbij bepaald u zelf hoeveel munten per persoon gegeven worden.
Hiervoor zal samen met u een drankenpakket met bijbehorende prijs
worden samengesteld.
De overige consumpties (na gebruik munten) zijn daarna voor ieders eigen rekening.

ALL IN arrangementen:
U kunt ook kiezen voor een vaste ALL IN prijs (afkoop drank) voor de consumpties.
Hierbij kunt u kiezen voor alleen binnenlandse drankensoorten of voor binnenen buitenlandse drankensoorten (excl. cognac en whisky)
Deze arrangementen bij gezelschappen vanaf 50 personen.

Dranken arrangement 3 (ALL IN binnenlands):
Gedurende 4 uur onbeperkte keuze uit onderstaande binnenlandse drankensoorten
á € 23,00 per persoon (= € 5,75 per uur)
Voor elk extra half uur een meerprijs van € 2,85 per persoon.
Frisdranken, Sappen, Tapbier, Radler, Bier 0%, Wijnen, Rosé, Port, Sherry, Martini,
Campari, Bessenjenever, Passoa, Malibu, Jenever, Vieux, Citroenbrandewijn,
Beerenburger, Koffie, Thee.
Hierbij garanderen wij voldoende consumpties en bediening.

Dranken arrangement 4 (ALL IN binnen- en buitenlands):
Gedurende 4 uur onbeperkte keuze uit onderstaande dranksoorten
á € 27,00 per persoon (= € 6,75 per uur)
Voor elk extra half uur een meerprijs van € 3,35 per persoon.
Frisdranken, Sappen, Tapbier, Maltbier, Wijnen, Rosé, Port, Sherry, Martini, Campari,
Bessenjenever, Jenever, Vieux, Citroenbrandewijn, Beerenburger, Koffie, Thee.
Witbier, Radler, Jägermeister, Advocaat, Passoa, Malibu, Boswandeling, Apfelkorn.
Bacardi, Dry Gin, Bailey’s, Tia Maria, Cointreau, Amaretto, Grand Manier.
(In overleg worden ook Whisky’s en Cognacs geschonken tegen een meerprijs.)
Hierbij garanderen wij voldoende consumpties en bediening.

Receptiedranken arrangement 5:
Gedurende 2,5 uur onbeperkt keuze uit onderstaande dranksoorten
á € 13,75 per persoon.
Voor een extra half uur een meerprijs van € 2,85 per persoon.
Frisdranken, Sappen, Tapbier, Radler, Bier 0%, Wijnen, Rosé, Port, Sherry,
Martini, Jenever, Vieux, Citroenbrandewijn, Beerenburger, Koffie, Thee.
Hierbij garanderen wij voldoende consumpties en bediening.

