drankenkaart

Frisdranken

wijnen

Koffie/thee

€ 2,20

Coca Cola
Coca Cola light
Fanta
Fanta Cassis
7-up
Lipton Ice Tea
Bitter Lemon
Tonic
Spa Rood
Spa Blauw
Appelsap
Jus d’orange
Red Bull

€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,50

binnENLANDS GED.

€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,75
€ 3,50

bieren
Heineken tap 22 cl
Heineken tap 25 cl
Heineken 0.0%
Amstel Radler
Amstel Radler 0.0%

€ 2,25
€ 2,40
€ 2,45
€ 2,45
€ 2,45

bUITENLANDS GED.
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00

Bacardi
Passoa
Safari
Malibu
Eristoff Vodka
Eristoff Vodka Red
Johnny Walker Red Label

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,25
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Vieux
Jonge Jenever
Bessenjenever
Apfelkorn
Martini Bianco
Jagermeister

Zoet wit
Droog wit
Rosé
Rood
Prosecco
Alcoholvrij (op aanvraag)

zaalhuur

arrangement 4,5 uur
Inclusief
- onbeperkt drinken*
- 4,5 uur gebruik van de zaal
- nootjes op tafel
- 1 kaas/worst ronde
- 2 bittergarnituur rondes
- gratis gebruik van licht en geluid
- service van barpersoneel
- schoonmaakkosten

arrangement 5,5 uur
€ 21,50

Inclusief
- onbeperkt drinken*
- 5,5 uur gebruik van de zaal
- nootjes op tafel
- 1 kaas/worst ronde
- 2 bittergarnituur rondes
- gratis gebruik van licht en geluid
- service van barpersoneel
- schoonmaakkosten

Exclusief
- zaalhuur á €200,-

Exclusief
- zaalhuur á €200,-

- versiering van de zaal
- DJ

- versiering van de zaal
- DJ

(vervalt vanaf 100 personen)

* m.u.v. Prosecco, Red Bull en buitenlands gedestilleerde
dranken, mocht je deze dranken wel willen schenken, dan
wordt er een toeslag per consumptie gerekend.

€ 26,50

(vervalt vanaf 100 personen)

* m.u.v. Prosecco, Red Bull en buitenlands gedestilleerde
dranken, mocht je deze dranken wel willen schenken, dan
wordt er een toeslag per consumptie gerekend.

zaal huren zonder arrangement
Indien u geen gebruikt wilt maken van een arrangement, kunt u vanaf 45 gasten de drankjes per stuk laten turven. De
zaalhuur bedraagt dan voor 4,5 uur: € 250,- en voor 5,5 uur: € 300,-. Bij 45 gasten of minder, wordt een arrangement
gerekend. Onder de 40 gasten wordt er een arrangement voor 40 gasten in rekening gebracht.

Wij hanteren wij een minimale omzetgarantie van € 500,- excl. DJ, catering, zaalhuur en versiering.
Voor feestjes tot 21 jaar is ouderlijk toezicht (minimaal 2 personen) verplicht.
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Onze Algemene Voorwaarden kunt u vinden op www.dekeldervandekoster.nl

aanvullende opties

nootjes op tafel

borrelhapjes
€ 15

Diverse notenmix

Diverse soorten warme snacks
met saus

€ 27,50

per 50 stuks

kaas & worst
Schaal met o.a. jonge kaas, Gelderse
gekookte worst, ossenworst, leverworst en salamirolletjes met augurk.

€ 30

Wij kunnen ook een compleet
buffet serveren tijdens een
receptie of (bedrijfs)feest. Alles
wordt vers bereid. U kunt denken
aan huzarensalade, zalmsalade,
stokbrood met kruidenboter en/
of verse saté. Heeft u andere
wensen? Laat het ons weten.

per 50 stuks

luxe hapjes
Diverse soorten luxe borrelhapjes met
o.a. carpaccio, zalm, paling, brie,
tomaat/mozerella en gevulde eieren.

warm of koud buffet
op
aanvraag

€ 65

muziekvoorziening

per 50 stuks

Wij hebben verschillende DJ’s die je/jullie
avond tot een knallend feest kunnen maken.
Onze DJ is al beschikbaar vanaf € 100.

Geen zin om de zaal zelf te versieren? Het
is mogelijk om de zaal door ons te laten
versieren naar gewenst thema. Denk aan:
verjaardagen, bruiloft, jubilea of voor een
babyshower.
Halve zaal versieren
Hele zaal versieren

€ 20
€ 30

Jullie wensen kunnen besproken worden en
voor elk budget kunnen wij de muziek verzorgen.
De jongens van Knallend Feest, kunnen zorgen
voor goede muziek én een fotoreportage!

aankleding
Wanneer er gasten aanwezig zijn die slecht ter
been zijn, kunnen we zorgen voor lage tafels
met stoelen maar bijvoorbeeld ook servies.
Vraag naar de mogelijkheden.
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zaalversiering

