

White Cocktailz
Jullie feestavond in een witte inrichting, statafels en gezellige zitjes met wit linnen en
tafeldecoraties. 3 meter hoge LED cones als blikvangers in de zaal en de witte draaispiralen
als reuze wokkels aan het plafond geven je feest een moderne thema uitstraling.
20:30 uur een glas Prosecco, een lekker fris aperitief om jullie gasten te ontvangen.
Drankarrangement vanuit het binnenlands gedestilleerde assortiment aan de bar, maar ook
aan tafel geserveerd.
Bij onze opvallende L.E.D.-cocktailbar maakt onze
cocktail crew extra lekkere drankjes. Uitgebreid
gegarneerd met fruit, rietjes, geschonken in mooie
glazen. Natuurlijk worden er ook alcoholvrije
cocktails gepresenteerd.
Een doe activiteit voor uw gasten. Bij onze
cocktailbar wordt een workshop Mojito gegeven.
Maken en proeven van de bekende Mojito cocktail in twee variaties (meerprijs € 250,00).
Lekker bij de borrel, Turks brood met een kruidenmayonaise plaatsen wij op alle tafels.
Tijdens de avond serveren wij een uitgebreid warm bittergarnituur met bitterballen,
kaassoufflés, mozzarella sticks en gekruide scampi’s.
Bladerdeeg triangels met gekruide kip vulling óf met Javaanse gehakt vulling.
De late-night snack een afsluiting, een mini puntzakje met frites met mayonaise.
Het feest wordt om 01:00 uur afgesloten.
Prijsindicatie bij 80 gasten:
€ 44,50 per persoon excl. workshop



Retro party
De zaal is geheel thematisch aangekleed en o.a. voorzien van een enorme wanddecoratie. De
partycrew helemaal in stijl met Afro pruiken, veel glim en glitter. Ballondecoraties in alle
kleuren van de regenboog. In de zaal is er een tekort aan stoelen, zodat de avond wat losser
wordt. In de zaal staat de verlichtte dansvloer al voor u klaar.
20:30 uur een welkom met een speciaal welkomstdrankje
Koele drankjes bij de bar en geserveerd aan de tafeltjes. Onbeperkt keuze vanuit het receptie
assortiment.
Terug naar de tijd van de dipsausjes met chips en rauwkost op de tafeltjes met diverse
dipsausen.
Onze barkeepers shaken de lekkerste cocktails, de ene nog lekkerder dan de andere (ook
alcoholvrije cocktails) met de meest waanzinnige rietjes en decoraties.
Koude hapjes gebaseerd op stokbrood en Franse kaas, maar ook belegd met gerookte zalm,
filet Americain, paté e.d.
In de zaal ons ’’American Diner’’, een buffet met lekkere burgers en spiesen met daarbij
diverse koude en warme sausen.
Vuurwerkfonteinen kondigen de ijstaart aan, in de vorm van een gitaar, gevuld met twee
romige ijssoorten.
Het feest wordt om 01:00 uur afgesloten.

Prijsindicatie bij 80 gasten:
€ 56,00 per persoon



Exotic party
Tijdens deze exotische avond nemen wij u mee naar de hagelwitte stranden van het
Caribische gebied. Een volledig verzorgde avond met exotische hapjes, drankjes en kleurrijke
decoraties.
20:30 uur ontvangst met een glas Sangria met fruit als welkomstdrankje.
Koele drankjes bij de bar vanuit het receptie assortiment, of verrassende cocktails bij onze
cocktailbar. Een gevarieerd assortiment met alcoholische en non-alcoholische cocktails
worden gepresenteerd.
De bamboe kraam met ons tapas hapjes buffet; met
diverse koude en warme tapas zoals o.a. kaassoesjes,
rolletje Chèvre en Ardennerham, diverse gevulde eieren,
aardappel tortilla met rolletjes chorizo, pittige
gehaktballetjes, bruchetta met gerookte zalm en diverse
spiesjes met zalm en gekruide scampi.
In de zaal bereidt onze kok in de grote bakpan een gekruid rijstgerecht met kip en
cashewnoten, deze wordt op een bijzondere wijze geserveerd.
Tot slot de Italiaanse ijscokar, waar de ijscoman voor iedereen een hoorntje ijs naar smaak
schept.
Het feest wordt om 01:00 uur afgesloten.

Prijsindicatie bij 80 gasten:
€ 52,00 per persoon



Asian party
Deze volledig verzorgde feestavond inclusief decoratie, drankjes en cocktails en een
uitgebreide sortering aan thema hapjes.
De zaal naar Asian sfeer gebracht met een decordoek van tempels op het water. Vanuit het
plafond grote Chinese/Japanse lampionnen en de bamboe cocktailbar met daarbij witte
statafels maken het plaatje compleet.
20:30 uur Kumquat welkomstdrankje, uw gasten worden ontvangen met een
welkomstdrankje bestaande uit een Chinese kumquat likeur aangevuld met bubbels in een
champagne flûte.
Fortune cookies in glimmend rood folie, misschien bedrukt met het bedrijfslogo en gevuld
met drie persoonlijke teksten (meerprijs).
Koele drankjes bij de bar en geserveerd aan de tafeltjes. Onbeperkt keuze vanuit het receptie
assortiment.
Schaaltjes met diverse noten; een notenmix van rijstcrackers, wasabi noten en een Japanse
notenmix.
De bamboe cocktailbar waar onze cocktail crew lekkere drankjes maakt. Natuurlijk worden er
ook alcoholvrije cocktails gepresenteerd.
22:00 uur Sushi-hapjes; wij serveren u twee rondes met sushi.
Sake Maki (zalm) en Kappa Maki (komkommer) gepresenteerd in een bamboescheutje met
sojasaus.
En de grotere Uramaki’s (pittige tonijn, komkommer en sesam).
Meerdere malen warm bittergarnituur, rondgang met Oosterse hapjes. Een assortiment
bestaande uit mini groenteloempia’s, Oosterse gehaktballetjes en garnalen in tempura
beslag.
Als late-night snack twee mini stokjes kipsaté met pindasaus, gebakken uitjes en kroepoek.
Het feest wordt om 01:00 uur afgesloten.
Prijsindicatie bij 80 gasten:
€ 48,50 per persoon
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