FACTSHEET VERHUUR EN HORECA 2021
Extra faciliteiten bij uw vergadering of bijeenkomst*:
Draadloze headset
Laptop
Podiumdelen
Statafels (per stuk)

: € 35,- (ex btw)
: € 25,- (ex btw)
: € 20,- (ex btw)
: € 15,- (ex btw)

Horeca bij uw vergadering of bijeenkomst*:
Onbeperkt koffie en thee
Koffie / thee per kan (ca 12 kopjes)
Koeken (gevulde koek, kokos makroon e.d.)
Plakken cake
Energizer (candybars of fruitreep)
Divers fruit

: € 5,25 per dagdeel
: € 15,00
: € 1,25
: € 1,00
: € 0,75
: € 1,25

Extra bij uw vergadering of bijeenkomst *:
Onbeperkt koffie, thee en versgeperste jus d´orange
Warme croissants met jam
Petit four
Diverse fruit (uitgebreid)
Luxe koeken van de banketbakker

: € 7,25
: € 1,50
: € 2,50
: € 2,00
: € 2,50

Borrel-arrangement*:
Afkoop drank eerste uur
Afkoop drank elk volgend uur
(Drank o.b.v. nacalculatie is mogelijk)
Warme borrelballen met mosterd en nootjes
Brood met twee tapenades, kaas en olijven
Brood met twee tapenades, kaas en olijven + warme snack
Borrelgarnituur (nootjes, stokbrood, smeersel)

: € 5,50
: € 2,75
: € 2,50
: € 2,50
: € 5,00
: € 3,00

Combineer uw vergadering of bijeenkomst met een heerlijke lunch*:
Broodmaaltijd met diverse bolletjes, boter, kaas, vleeswaar, zoetigheid en melk of jus d’orange
: € 6,50
Diverse harde en zachte belegde luxe broodjes met garnering, krentenbol en melk of jus d’orange
: € 9,50

Lunches zijn uit te breiden met*:
Kop soep
Magere yoghurt met cruesli

: € 3,00
: € 2,50

Combineer uw vergadering of bijeenkomst met een heerlijk dinerbuffet*:
Buffet ‘Pastazaak’ met diverse mogelijkheden voor een eenvoudig tot zeer uitgebreid Italiaans buffet met één
of meerdere gangen en brood. Prijzen vanaf € 10,00 p/persoon afhankelijk van de keuze(s) via
www.depastazaak.nl/buffetten.

*Prijzen per persoon, incl. btw, overige horeca in overleg
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