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Feest avond
Bent u druk bezig met het plannen van uw bruiloft en lijkt het u leuk om uw 

feest bij ons te vieren? 
Op de eerste etage van ons monumentale pand hebben wij onze kroonzaal. 

Een zaal die ruimte bied voor een feest tot +- 120 personen. De zaal is 
bereikbaar via een trap met traplift. In de zaal is een bar, garderobe en zijn 

er sanitaire voorzieningen.

Hieronder hebben wij onze 'standaard' mogelijkheden omschreven. 
Uiteraard is elke bruiloft uniek en heeft elk bruidspaar hun eigen wensen. 

Daarom kunt u bij ons altijd al uw wensen aangeven en proberen wij zoveel 
mogelijk met u mee te denken hoe wij deze kunnen realiseren. 

Complete feest avond met dranken All-in
- 3    uurs  arrangement incl 3 warme & 1 koud hapje
- 3,5 uurs  arrangement incl 4 warme & 1 koud hapje
- 4    uurs  arrangement incl 4 warme & 2 koude hapjes
- 4,5 uurs  arrangement incl 5 warme & 2 koude hapjes

Tapbier(Swinkels) 
0.0 bieren

Huiswijnen wit-rood-rose, 
Frisdranken

Koffie of thee.

Het All-in arrangement is inclusief:

Het is ook mogelijk om een 
feestavond bij ons te organiseren 

zonder drankarrangement.
De gedronken drankjes zullen aan 
het eind van de avond berekend 

worden.

€ 32,50
€ 37,50
€ 42,50
€ 47,50

Vanaf 50 personen

Uiterlijke eindtijd 01:00 uur

per persoon

Op de volgende pagina kunt u de hapjes uitkiezen uit onze hapjes lijst.



Hapjeslijst

- Mini wrapjes gemixt:
 gerookte zalm / carpaccio / geitenkaas
- Canape's gemixt:
 steaktartaar / tonijnsalade / truffel-ei salade
- Kaasblokjes en grillworst.
- Meloen gewikkeld in parmaham

- Bitterballen
- Mini Kaassouffle's
- Vegatarische bitterballen
- Gemengd bittergarnituur
- Mini loempia's (vegatarisch)
- Petit Crolines* (0,50)
- Yakitorispiesjes* (€1,50)
- Bakje friet* (€2,50)
- Mini Broodje hamburger* (€4,95)

*Meerprijs per persoon

Uitbreidingen:
Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak
Ontvangst met cava
Extra warm hapje
Extra koud hapje
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Koude hapjes

Warme hapjes

€ 4,95
€ 4,00
€ 1,00
€ 2,50

per persoon


