
 

  

    



 

 

 

 

 

De eindejaarsborrel 

 

Na een jaar hard werken hoort eigenlijk altijd een moment 

van waardering, van bezinning. Maar ook een moment om 

gezellig, samen met elkaar, bij te praten. Om straks weer met 

frisse moed een nieuwe jaar en misschien wel een nieuwe 

periode in te gaan. 

 

 

Dit hoort er eigenlijk wel bij, maar is in deze tijden helaas 

even niet meer vanzelfsprekend. Door alle regels en risico’s op 

dit moment lijkt het misschien het beste om pas op de plaats 

te maken en dit uit te stellen, maar is dat ook zo. Wellicht 

verdienen uw collega’s die blijk van waardering nu meer dan 

ooit. 

 

 

Als horeca gelegenheid zijn we al 6 maanden bezig om 

mensen een leuke avond te bieden in een tijd dat alles anders 

is dan normaal. Wij zijn dus bij uitstek de partij om binnen de 

regels en met een minimaal risico mee te denken in een 

passende afsluiting van een turbulent jaar. 

 

 

Neem contact met ons op en ervaar dat er meer mogelijk is 

dan u in eerste instantie zou denken. We stellen vrijblijvend 

een maatwerk plan op en denken graag met u mee, hoe groot 

of klein ook. 

 



 

 

 

 

 

 

Een greep uit onze mogelijkheden: 

- Borrel; maak (exclusief) gebruik van ons café voor een hapje en drankje, 

- Pubquiz; quiz met diverse onderwerpen en een gezellige borrel, 

- Midwinter BBQ; heerlijk eten van de grill, BBQ of OFYR met een 

heerlijk glas wijn of speciaalbier erbij, 

- Diner; maak (exclusief) gebruik van ons restaurant voor een volledig 

verzorgd diner, 

- Dinnershow; volledig verzorgde avond met een diner of buffet 

aangevuld met entertainment of muziek, 

 

 

We kunnen alles verzorgen op onze eigen locatie, maar ook op 

een locatie naar wens in de vorm van catering. 

 

Daarnaast kunnen we ook meedenken met een smakelijk 

(borrel)pakket, borrelbon, dinerbon, etc. 

 

 

Kortom, hoe klein of groot uw wens ook is, wij ontzorgen u! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team De Klok Horeca Gendt 

 

  



 

 

 

 

 

[ EINDEJAARSBORREL ]  
 

AVONDVULLENDE BORREL (gedurende 3uur) 

- Bier, fris en wijn 

- 2x Bittergarnituur 

Al vanaf 19,95 p.p. 

 

ENTERTAINMENT 

- Pubquiz naar keuze (algemeen, sport, muziek, Ik houd 

van Holland, eventueel op maat), 

- Muziekbingo, 

- Dinnershow 

 

Al vanaf 4,95 p.p. 

 

ETEN 

- Midwinter BBQ, 

- Diverse buffetvormen, 

- 3-gangen diner, 

Al vanaf 14,95 p.p. 

 

Onder het genot van een kop koffie kijken we graag 

vrijblijvend, samen met u, naar uw wensen. Om hier 

uiteindelijk een passend voorstel voor te maken 

 

* Een en ander is volledig naar wens aan te passen, dit is slechts een kleine 

selectie als voorbeeld 

* Genoemde prijzen zijn incl BTW 

* Exclusief gebruik van een van onze ruimtes behoort tot de mogelijkheden                                         

 vanaf ongeveer 15 personen 


