Welkom!
Met veel liefde en oog voor details verzorg ik, samen met m n
team, graag de organisatie en styling van jullie feest. In nauw
overleg zorg ik er voor dat al jullie wensen en ideeën qua
planning, catering en aankleding helemaal uit komen. Ik
adviseer, denk mee en creeër een onvergetel ke setting voor
jullie feest. In deze flyer worden pr zen genoemd. Deze z n
allemaal incl btw.
liefs, Bertine

Ontvangst en feliciteren
Ontvangst met koffie, thee, fris en gebak.
Wil je een sweettable met verschillende
taarten of liever gesorteerd gebak? Het is
allebei mogel k!
Het felicitatie arrangement duurt 2 uur
maar is natuurl k uit te breiden.
Hierb zitten de volgende dingen
inbegrepen:

Koffie, thee, fris, sap, bier en w n
Taartenbuffet, sweettable of gesorteerd
gebak
Nootjes op tafel
1 x bittergarnituur

Diner

Wil je aan lange tafels dineren? Kies dan
voor een 3-gangen shared dining:
Voorgerecht:
Tomatensoep
Groentesoep
Carpaccio
Aangevuld met: stokbrood &
verschillende smeersels

Hoofdgerecht:
Biefstuk
Vis
Kipsaté
Varkenshaas
Aangevuld met: groentemix, witlof gratin,
patat en gemengde sla
Nagerecht:
Grand dessert of
staart (meerpr s €1,50 per persoon)
Buffet:
Tomatensoep
Groentesoep
Nasi met saté
Runderstoofpot
Warme groente
Rundvleessalade
Pastasalade met kip
Patat met mayonaise
Stokbrood met smeersels

Barbecue:
Vlees:
Saté varkenshaas
Kipsaté
Kipshaslick
Gehaktspies
Gekruid kipfilethapje
Stukje sparerib
Runderhamburger
Salade:
Rundvlees
Scharrelei
Pasta
Rauwkost
Saus:
Satésaus
Knoflooksaus
Zigeunersaus
Piri piri saus
Kerriesaus
Dessert:
sbuffet: met verschillende soorten
boeren schep s, bavarois, vers fruit &
slagroom
skar: boeren schep s op een hoorn
staart

Avond
Wat is er inbegrepen in dit arrangement:
Onbeperkt drank (koffie/thee, fris, bier/w n) t dens de gehele
periode
Petit fours of macarons
Nootjes op tafel
Drie warme hapjes
Late night snack
Voor de late night snack is er keuze uit een puntzak friet of een
pizzapunt. Deze keuze dient u vooraf te maken.
Tegen meerpr s; gebak/taart €2,50
*Inclusief gebruik van de microfoon en beamer

Styling
W

verzorgen graag het hele plaatje. Van
welkomstbord aan de weg tot aan de
limonadetaps, slingers, verlichting, bloemen
en een mooi gedekte tafel b .
Wat kr g je daar voor?
Welkomstborden met eigen tekst
Wegw zerborden
Slingers b de oprit
Ballonnen b de ingang
Verlichting in de tuin
Aankleding met houten kisten. kaarsen
en waxinelichtjes
Kampvuur
Marsmallows (met mooi weer!)
Limonadebar
Hooibalen
Loungebanken met kleden en kussens
Bloemenvaasjes op elke tafel
Mand met fleecekleedjes
Chesterfield met kleed en tafeltje
Vloerkleden
Windlichten
Aankleding taarttafel

Prijzen
Felicitatie arrangement €12,50 pp

Taart
2 uur onbeperkt drinken
Nootjes op tafel
1x bittergarnituur
Diner: €34,95 pp

Keuze uit bbq, buffet of shared dining* €5,- pp
extra
Onbeperkt drinken
Dessert naar keuze (zie diner pagina)
Koffie
Borrelavond: €25,95 pp (op basis
van 4 uur)

Ontvangst met koffie of thee
Petit fours of macarons
Onbeperkt drinken
Nootjes op tafel
3x bittergarnituur
Late night snack naar keuze (zie borrel pagina)

Styling: €195,-

Welkomstbord aan de weg met namen
Ballonnen aan het hek
Slingers b de oprit
Wegw zer bordjes op het erf
20 flesjes bloemen voor op de tafels
LimonadebarIjsbar
Kampvuur met marsmallows
Slingers
Lampionnen
Prikverlichting
Fleecekleedjes
Aankleding taart tafel
Dinerborden/keuze welke kleur je wilt
Keuze uit bestek voor het diner
Keuze servet

