
 

 
Party all inclusive Arrangement    

(max. 4,5 uur en geen buitenlands gedistilleerde dranken)  
 

 
  

Ben je jarig, hebben jullie een jubilea om te vieren , personeelsfeestje  
ter afsluiting van het jaar ?  

Wij verzorgen voor jullie een perfect verzorgde feestavond/middag ! 
 

4,5 onbeperkt drankjes en hapjes voor  

 
€ 25,00 

(vrij, za en zo vanaf minimaal 35 pers) 
( ma t/m do minimaal 25 pers)  

 
 

*  Ontvangst met een glaasje bubbels  
*  Nootjes en zoute sticks op tafel  
*  3 x ronde koud bittergarnituur  
*  5 x ronde warm bittergarnituur  

*  Inclusief onbeperkt bier, fris wijn en hollands assortiment dranken  
* Afsluiting met een kopje koffie met een chocolaatje  

* Mogelijkheid om buiten op ons gezellige verwarmde terras te roken 
*  Zaalbediening en bediening achter de bar 

  
 

De gezelligste en meest sfeervolle omgeving om rond de kerstperiode of in januari of 
februari  een feestje te geven! Met gezellige bediening en op een super mooie locatie 

.  
Helaas mag er alleen nog door invalide bij ons geparkeerd worden maar is er 
iemand die erg slecht ter been is of regent het hard en willen de dames afgezet 

worden dan is dit natuurlijk geen enkel probleem.  
 

Voor informatie of om te reserveren kunt u mailen naar info@koekenbier.nl 
of bellen naar 0227 545026  

 

mailto:info@koekenbier.nl


 

 
 
 

Uitbreidingen op uw feestavond :  
 

  *  Bakje frites met mayonaise € 2,75 p.p. 

 *  2 stokjes kipsate met stokbrood € 5,50 p.p. 
*  Extra ronde bittergarnituur € 1,00 p.st. 
*  Kippenvleugeltje met chilisaus € 2,25 p.st. 
*  Tempura garnaaltje met chilisaus € 1,95 p.st. 
*  Brucheta met zalm, caprese, carpaccio € 3,25 p.st. 
                    of serranoham  
*  Brucheta met Hollandse garnalen € 3,75 p.st. 
*  Mini hamburgertje met spek, ui en kaas        € 3,75 p.st. 
*  Broodje ham of kaas (einde party) € 3,50 p.st. 
*  Extra uur boeken bij u feestavond € 5,50 p.p. 
*  Gesorteerd gebak aan het begin v.d. party € 3,75 p.p. 
*  Servieskosten zelf meegenomen gebak € 1,50 p.p. 

 
 
Er zijn natuurlijk nog heel veel mogelijkheden als aanvulling op 
u feest en wij hebben nog veel meer lekkere hapjes waarmee u 
uw arrangement kan uitbreiden . Misschien heeft u zelf op een 
ander feest leuke ideeen op gedaan . Alles is mogelijk natuurlijk  
en bespreekbaar.  

 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
  


