PARTYBOERDERIJ VOSSENBERG
Voor al uw feesten op maat!

buffetten, hapjes & drankjes
2020
buffetten
* Barbeque buffet
* Hapjes buffet
* Homping-Grill buffet
* Italiaans buffet
* Stamppotten buffet
* Warm & Koud buffet
* Warm & Koud buffet / Barbeque buffet
* Wissels buffet
* Wissels Barbeque buffet

€25,95 p.p.
€17,50 p.p.
€25,95 p.p.
€25,95 p.p.
€18,50 p.p.
€25,95 p.p.
€29,95 p.p.
€21,95 p.p.
€21,95 p.p.

overige opties
* Diner aan tafel
* Wisselsche broodmaaltijd

€32,50 p.p.
€15,50 p.p.

dessert mogelijkheden
* Ijsbuffet
* Grand dessert buffet
* Chocolade fontijn

€5,95 p.p.
€7,95 p.p.
€2,50 p.p.

drankjes
* Drankjes (4,5 uur) incl. Nederlands gedistilleerd
* Drankjes (4,5 uur) incl. buitenlands gedistilleerd
* Drankjes na 4,5 uur arrangement op basis van nacalculatie
* 2x koffie met gesorteerd gebak
* 2x koffie met petit four
* 2x koffie met petit four v.v. opschrift
* 2x koffie met Heerdenaartje
* 2x koffie met koekjes en bonbons
* 2x koffie met slagroomsoesjes
* 2x koffie met diverse lekkernijen
* Welkomstcocktail
* Rondvraag (indicatie)

€25,00 p.p.
€27,50 p.p.
€…
€6,50 p.p.
€6,50 p.p.
€6,75 p.p.
€6,00 p.p.
€6,00 p.p.
€6,00 p.p.
€6,50 p.p.
€3,95 p.p.
€4,25 p.p.

hapjes
* Luxe hapjes rondgaan
* Robuuste hapjes rondgaan
* Hapjes per stuk
* Zoutjes op tafel

€8,95
€7,95
€1,25
€1,25

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

Wij informeren u graag verder over hoe wij de buffetopties compleet voor u kunnen verzorgen en begeleiden.

Partboerderij Vossenberg Centrumweg 17 8162 PT Epe 0578-613800 info@partyboerderijvossenberg.nl www.partyboerderijvossenberg.nl

PARTYBOERDERIJ VOSSENBERG
Voor al uw feesten op maat!

activiteiten & arrangementen
2020
arrangementen
* Play, eat & drink arrangement
* Pub games arrangement
* Gewoon goed arrangement
* Lekker feesten arrangement met slagroomsoesjes
* Lekker feesten arrangementen met gebak
* Party arrangement
* receptie verjaardag s’middags 2 uur
* receptie verjaardag s’middags 2,5 uur
* receptie verjaardag s’middags 3 uur

€57,50 p.p.
€57,50 p.p.
€33,50 p.p.
€37,50 p.p.
€38,50 p.p.
€40,00 p.p.
€21,50 p.p.
€24,50 p.p.
€27,50 p.p.

themafeesten
* Country- & Westernfeest
* Middeleeuwse schransparty
* The Sixties & Seventies party
* Tropical Cocktail party
* Het Gok, Slok & Hap arrangement

€54,50 p.p.
€54,50 p.p.
€54,50 p.p.
€54,50 p.p.
€54,50 p.p.

binnen activiteiten
* casino tafels per stuk incl. croupier vanaf
* casino tafels per stuk excl. croupier vanaf
* Oud Hollands spelencircuit
* DeLuxe spelencircuit
* Pub Games spelencircuit
* workshops bloemschikken & schilderen

€195,00
€95,00
€7,50 p.p.
€7,50 p.p.
€7.50 p.p.
€ op aanvraag

buiten activiteiten
* Swingtrike / Stormbike (bij compleet feest)
* Swingtrike / Stormbike (losse huurprijs)
* E- Chopper (bij compleet feest)
* E-Chopper (losse huurprijs)
* Klootschieten
* GPS-tocht
* huifkartocht (prijs per tocht, groepen t/m 20 pers.)
* paintballen
* waterskien
* midgetgolven
* wildspeurtochten
* rit met de Trekvos
* boerengolven

€14,50 p.p.
€19,50 p.p.
€17,50 p.p.
€25,00 p.p.
€7,50 p.p.
€7,50 p.p.
€250,€ op aanvraag
€ op aanvraag
€ op aanvraag
€ op aanvraag
€ op aanvraag
€ op aanvraag

Wij informeren u graag verder over hoe wij de activiteiten compleet voor u kunnen verzorgen en begeleiden.
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