FEESTELIJK BORRELEN TIJDENS DE FEESTDAGEN!

- Together again Sluit het jaar feestelijk af met een gezellige borrel met collega’s, relaties, vrienden of familie
voor een vaste prijs per uur. Bij onze standaard- of luxe drankarrangementen serveren wij een
lekkere borrelplank bij ontvangst. Natuurlijk is maatwerk mogelijk, wij maken graag een passend
voorstel. Nog op zoek naar een kerstgeschenk? Geef je wensen door en wij gaan het voor je regelen.

KERSTBORREL

KERSTDINER

KERSTGESCHENK

Kerstborrel
STANDAARD ARRANGEMENT
Hierbij kun je onbeperkt genieten van:

Drankarrangement 1 uur

12.- p.p.

Heineken tapbier | alcoholvrij bier |

Drankarrangement 2 uur

19.50 p.p.

Drankarrangement 3 uur

25.50 p.p.

Drankarrangement 4 uur

31.- p.p.

Hierbij kun je onbeperkt genieten van:

Drankarrangement 1 uur

17.- p.p.

Heineken tapbier | alcoholvrij bier | tap speciaalbieren |

Drankarrangement 2 uur

26.- p.p.

Drankarrangement 3 uur

33.- p.p.

Drankarrangement 4 uur

40.- p.p.

huiswijnen | fris | koffie | thee | water
Bij ontvangst serveren wij een borrelplank met:
baguette | kruidenboter | aioli | olijven |
charcuterie | nootjes | nacho’s | chilisaus

LUXE ARRANGEMENT

huiswijnen | cocktails | fris | koffie | thee | water
Bij ontvangst serveren wij een borrelplank met:
baguette | kruidenboter | aioli | olijven |
charcuterie | nootjes | nacho’s | chilisaus

Kerstdiner
UITBREIDEN?
Wil je het drankarrangement uitbreiden met extra borrelhappen of maaltijdvullend maken?
We hebben diverse mogelijkheden waarmee je jouw borrel samenstelt naar eigen wens.
Liever alleen een kerstdiner? We maken graag een voorstel op maat. Denk hierbij ook aan onze collega’s
van De Nieuwe Wereld en De Bodega waardoor we nog meer opties kunnen bieden.
Enkele suggesties:
Cocktail arrangement
Bijvoorbeeld: een aantal cocktails naar keuze, geserveerd met bijpassende borrelhapjes.
Diner arrangement
Tapas of kleine borrelhapjes om mee te starten, gevolgd door een hoofdgerecht of juist
een uitgebreid drie- of viergangenmenu? Alles is mogelijk! Aan de hand van jullie wensen
maken we graag een passend voorstel.
Specials
Genieten van een feestelijk aperitief, een cocktailproeverij of tapas met lekkere wijnen?
Het kan allemaal! Onze drankenkaart is zeer uitgebreid en bijpassende gerechten, daar kunnen wij wel wat mee!

Kerstgeschenk
CADEAUTJE?
Verras je medewerkers met een culinair cadeau. Onze cadeaupassen of tegoedbordjes vallen altijd in de
smaak. In te wisselen bij al onze zaken; La Colline, De Bodega en De Nieuwe Wereld. Behoefte aan een
uitgebreider geschenk? Wij denken graag met je mee voor een voorstel op maat.
Cadeaupas
- Te verkrijgen vanaf €10.- Op te waarderen in elk gewenst bedrag
- In te wisselen bij al onze zaken
- Altijd geldig
Tegoedbordje
- Te verkrijgen in de bedragen €20.- of €50.- Origineel handgeschilderd
- In te wisselen bij al onze zaken
- Altijd geldig

INTERESSE?
Interesse in een van bovenstaande mogelijkheden of een passend voorstel op maat?
Neem contact met ons op via onderstaande contact-button of bel ons op 0412 47 21 84.
Vraag naar Marly of Sanne.

CONTACT

