Drankarrangementen

(Minimaal 40 personen)

Drankarrangement 1 (Bier, fris, wijn):
In een tijdsbestek van 4 uur starten we de feestelijke bijeenkomst met koffie/thee.
Aansluitend wordt er onbeperkt consumpties geserveerd, bestaande uit:
Tapbier, speciaalbieren, frisdranken, vruchtensappen en wijnen.
Tijdens het borrelen wordt 2x een koud en 2x een warm hapje geserveerd.
Prijs per persoon

€ 22,95

Drankarrangement 2 (+ Binnenlands gedestilleerd):
Uitbreiding van arrangement 1 met binnenlands gedestilleerde dranken, zoals jenever,
vieux, berenburg, citroenbrandewijn, apfelkorn, safari, passoa, rode wodka, blue curaçao,
pisang ambon, pina colada en boswandeling.
Prijs per persoon

€ 25,95

Drankarrangement 3 (+ Buitenlands gedestilleerd):
Uitbreiding van arrangement 1 en 2 met buitenlands gedestilleerde dranken, zoals whisky,
bacardi, malibu, cognac, amaretto, crèmelikeuren, licor 43, tequila en gin.
Prijs per persoon

€ 28,95

Mogelijkheden tegen meerprijs (prijs p.p.):
Verlenging van het arrangement (per half uur)
Zoute koekjes en borrelnoten (wordt aangevuld)
Binnenlands gedestilleerd per glas
Buitenlands gedestilleerd per glas
Ontvangst met prosecco
Overslaan koffie bij aanvang (direct borrelen)
Afsluiten met puntzak frites
Afsluiten met broodje kroket of frikandel
Afsluiten met broodje beenham
Wij houden graag rekening met eventuele allergieën en/of dieetwensen.
U kunt dit, tezamen met het definitieve aantal gasten, tot 3 dagen van tevoren doorgeven.
Op dit aantal baseren wij uw uiteindelijke factuur, tenzij u meer gasten heeft ontvangen.

De Lindeboom | Lindeboomsweg 1a 7433 BH Schalkhaar | ☎ 0570 62 52 25
✉ info@delindeboomschalkhaar.nl | www.delindeboomschalkhaar.nl

€ 4,50
€ 0,50
€ 3,00
€ 4,00
€ 3,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 3,50
€ 4,00

Receptiearrangement

(Minimaal 20 personen)

In een tijdsbestek van 2 uur starten we de receptie met koffie/thee en petitfour.
Hierna zullen we aansluitend onbeperkt consumpties serveren.
Het assortiment bestaat uit:
Tapbier, speciaalbieren, frisdranken, vruchtensappen en wijnen.
Tijdens het borrelen wordt 1x een koud en 2x een warm hapje geserveerd.
Prijs per persoon

€ 16,95

Mogelijkheden tegen meerprijs (prijs p.p.):
Verlenging van het arrangement (per half uur)
Zoute koekjes en borrelnoten (wordt aangevuld)
Binnenlands gedestilleerd per glas
Buitenlands gedestilleerd per glas
Ontvangst met prosecco
Ontvangst met gesorteerd gebak
Overslaan koffie bij aanvang (direct borrelen)
Afsluiten met puntzak frites
Afsluiten met broodje kroket of frikandel
Afsluiten met broodje beenham
Wij houden graag rekening met eventuele allergieën en/of dieetwensen.
U kunt dit, tezamen met het definitieve aantal gasten, tot 3 dagen van tevoren doorgeven.
Op dit aantal baseren wij uw uiteindelijke factuur, tenzij u meer gasten heeft ontvangen.
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Feestavondarrangementen

(Minimaal 40 personen)

Feestavondarrangement 1 (Bier, fris, wijn):
In een tijdsbestek van 4 uur starten we de avond met koffie/thee en gesorteerd gebak.
Aansluitend wordt er onbeperkt consumpties geserveerd, bestaande uit:
Tapbier, speciaalbieren, frisdranken, vruchtensappen en wijnen.
Tijdens het borrelen wordt 2x een koud en 2x een warm hapje geserveerd.
Ter afsluiting een kop koffie en een broodje kroket/frikandel/beenham of puntzak frites.
Prijs per persoon

€ 28,50

Feestavondarrangement 2 (+ Binnenlands gedestilleerd):
Uitbreiding van arrangement 1 met binnenlands gedestilleerde dranken, zoals diverse
soorten jenever, vieux, berenburg, citroenbrandewijn, apfelkorn, safari, passoa, rode wodka,
blue curaçao, pisang ambon, pina colada en boswandeling.
Prijs per persoon

€ 29,95

Feestavondarrangement 3 (+ Buitenlands gedestilleerd):
Uitbreiding van arrangement 2 met buitenlands gedestilleerde dranken, zoals whisky,
bacardi, malibu, cognac, amaretto, crèmelikeuren, licor 43, tequila en gin.
Prijs per persoon

€ 31,50

Mogelijkheden tegen meerprijs (prijs p.p.):
Verlenging van het arrangement (per half uur)
Zoute koekjes en borrelnoten op tafel (wordt aangevuld)
Binnenlands gedestilleerd per glas
Buitenlands gedestilleerd per glas
Ontvangst met prosecco
Overslaan koffie bij aanvang (direct borrelen)
Wij houden graag rekening met eventuele allergieën en/of dieetwensen.
U kunt dit, tezamen met het definitieve aantal gasten, tot 3 dagen van tevoren doorgeven.
Op dit aantal baseren wij uw uiteindelijke factuur, tenzij u meer gasten heeft ontvangen.
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