Receptiearrangement

(Vanaf 20 personen)

2 uur onbeperkt drinken, inclusief 1x een koud en 2x een warm hapje. Start met koffie/thee
en feestelijke etagère. Inclusief zaalhuur, bediening en aankleding.
Het drankenpakket bestaat uit:
Tapbier, speciaalbier, frisdranken, vruchtensappen en wijnen:

Drankarrangement

€ 17,(Vanaf 40 personen)

4 uur onbeperkt drinken, inclusief 2x een koud en 2x een warm hapje. Direct borrelen.
Inclusief zaalhuur, bediening en aankleding. U kunt kiezen uit 3 drankenpakketten:
Drankarrangement 1 (Tapbier, speciaalbier, frisdranken, vruchtensap, wijnen):
Drankarrangement 2 (Arrangement 1 + Binnenlands gedestilleerd):
Drankarrangement 3 (Arrangement 1 en 2 + Buitenlands gedestilleerd):

Feestavondarrangement

€ 23,€ 26,€ 29,-

(Vanaf 40 personen)

4 uur onbeperkt drinken, inclusief 2x een koud en 2x een warm hapje. Start met glas
prosecco. Afsluiten met keuze uit broodje beenham, kroket of frikandel. Inclusief zaalhuur,
bediening en aankleding.
Feestavondarr. 1 (Tapbier, speciaalbier, frisdranken, vruchtensap, wijnen):
Feestavondarr. 2 (Arrangement 1 + Binnenlands gedestilleerd):
Feestavondarr. 3 (Arrangement 1 en 2 + Buitenlands gedestilleerd):
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€ 29,€ 32,€ 35,-

Uitbreidingsmogelijkheden

(prijs p.p.):

Verlenging van het arrangement (per half uur)
Koffie/thee met feestelijke etagère bij aanvang
Feestelijke ontvangst met prosecco
Zoute koekjes en borrelnoten p.p. (wordt aangevuld)
Afsluiten met puntzak frites
Afsluiten met broodje kroket of frikandel
Afsluiten met broodje beenham

€ 5,€ 2,€ 2,€ 1,€ 3,€ 3,50
€ 4,-

Uitgebreid hapjesbuffet
Uw gasten echt verrassen? Combineer een drank- of feestavondarrangement dan met ons
uitgebreide hapjesbuffet. Normaal € 18, maar samen met een arrangement slechts € 10 p.p.!
Koud
Warm

Gevulde eitjes, hamrolletjes, kaasblokjes, grilworst, roggebrood met haring,
makreel, Franse kaasplank, paté, filet américain, stokbrood en diverse sausjes
Bitterballen, mini-frikandelletjes, bami- en nasihapjes, kipnuggets en
gehaktballetjes

Een stapje extra
Bij De Lindeboom geloven we dat een beetje flexibiliteit bijdraagt aan nog beter verzorgde
feesten! Dus daarom: Liever eigen nootjes, een zelfgemaakte cupcake of bijvoorbeeld die
ene speciale fles Schotse whiskey meenemen? Geen probleem! Zo maken we samen de
avond helemaal compleet! Wij rekenen geen schotelgeld en vullen uiteraard voor u bij.

Onze kleine lettertjes
Bij kinderen onder de 18 jaar wordt 50% van de arrangementsprijs in rekening gebracht.
Bij arrangementen wordt niet gefactureerd. Uiterlijk 2 dagen van tevoren geeft u het aantal gasten door en geschiedt de betaling per kassa.
Wijkt het aantal gasten op de dag zelf af van het opgegeven aantal? Dan rekenen wij tot 10% van het opgegeven aantal 50% van de prijs.
De definitieve telling is altijd aan ons. Wij doen de telling gedurende de avond 5 tot 6 keer: bij aanvang middels de koffie/thee, aan de hand van
iedere ronde hapjes en eventueel bij de afsluitende warme hap. Hieruit wordt een gemiddelde vastgesteld dat geldt als definitief geteld aantal.
Meer gasten tijdens de bijeenkomst dan opgegeven, verbruik op nacalculatie, apparatuur en/of overige afname wordt achteraf per kassa voldaan.
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