
 

 

    



 

 

 

 

[ VERHUUR MATERIALEN ] 
 

 

 

Diverse glaswerk       0,10 p.st. 

Duitse bierpullen (30cl)       0,30 p.st. 

Koffiekop met schotel      0,30 p.st. 

Theekop met schotel      0,30 p.st. 
 

Stackchair / stoel zwart                3,50 p.st. 

Statafel                  5,- p.st. 

Buffettafel                  7,50 p.st.  

Statafel met rok                 7,50 p.st. 

Buffettafel met rok                10,- p.st. 
 

Tapinstallatie klein (tafelmodel incl glaswerk en benodigdheden)         35,- 

Tapinstallatie groot (bar incl glaswerk en benodigdheden)            45,- 

Koelbuffet 2-deurs (met flessennest)     35,- 
 

Kapstokken (40 jassen)      10,- p.st. 

Prikkabel / verlichting (per 25mtr)    15,- p.st. 

Flame heathers (incl. gas)      35,- p.st. 
 

Pagode tent (zwart, 3mtr x 6mtr)               75,- p.st. 
 

Springkussen clown overdekt (binnenmaat 3mtr x 3mtr)  75,- p.st. 
 

Beamer met scherm      25,- p.st. 
 

 

 

 

 

 

 

Prijzen zijn incl BTW 

  



 

 

[ DRANKEN ASSORTIMENT ] 
 

 

 

Heineken pilsener    30ltr    75,- 

      50ltr   125,- 

 

Brand pilsener    30ltr    90,- 

      50ltr   140,- 
 

 

Overige fust (speciaal)bieren op aanvraag vanaf 20ltr   
 Bijv. Brand Weizen of Dubbelbock, Paulaner, Texels of Affligem   

 

Overige fles (speciaal)bieren op aanvraag per fles   
 Bijv. Amstel Radler, Wieckse witte / rosé, Desperados, Apple Bandit, Heineken 0.0   
 

 

Diverse wijnen    per fles   8,- 

Frisdranken     per fles   3,- 
 

  



 

 

[ DE KAMERADEN TAP ] 
DE PERFECTE TAP VOOR EEN KLEIN GEZELSCHAP 

 
 

 
 

Heineken pilsener of Heineken 0.0    € 54,95* 
 

Affligem Blond, Brand Weizen,  

Brand IPA of Birra Moretti      € 59,95* 
 

Affligem Tripel       € 64,95* 
 

*Prijzen zijn incl tap, 8 ltr fust, glaswerk en overige toebehoren 

 
Tap zelf ophalen en terugbrengen  



 

[ ALGEMENE VOORWAARDEN ]  
 

Gastenaantal 

Genoemde arrangementen gelden vanaf 15 personen. 
 

Graag vernemen wij 7 werkdagen voor aanvang van het evenement het definitieve 

aantal gasten. Graag vernemen wij dan ook het aantal vegetariërs en eventuele 

diëten zodat wij hen een passend alternatief kunnen serveren. Wijzigingen tot 3 

werkdagen voor aanvang van het evenement zijn in overleg mogelijk. 
 

Serviesgoed en glaswerk 

Mits in uw persoonlijke voorstel anders weergegeven, worden al onze catering 

pakketten geleverd inclusief (porseleinen) borden, bestek, servetten en glaswerk. 

Retourgoederen worden vuil retour genomen, wij verzorgen de afwas. 
 

Bezorgen/ophalen 

Bezorgen/ophalen in de gemeente Lingewaard is kostenloos. Buiten de gemeente 

Lingewaard kunnen transportkosten worden doorberekend op basis van het aantal 

km in verhouding tot de ordergrootte. Dit zal ter alle tijden vooraf duidelijk 

vermeld worden. 
 

Financieel 

De genoemde prijzen in onze offertes zijn op basis van het omschreven aantal 

gasten in die offerte. In het geval het gastenaantal op de dag van het evenement 

meer dan 10% afwijkt van aantal zoals weergeven in de offerte, dan zullen de 

prijzen opnieuw worden berekend; 
 

Hygiëne & allergenen 

Om ons productieproces te waarborgen zijn wij HACCP gecertificeerd. Voor uw 

gasten met een allergie is onze allergenen informatie op verzoek verkrijgbaar. Wij 

gaan zeer zorgvuldig om met een voedselallergie of intolerantie. Kruisbesmetting 

van allergenen is in onze keuken nooit 100% uit te sluiten. 
 

Overige 

Wij werken met dagverse producten. In gevallen dat deze producten door 

omstandigheden niet beschikbaar of buitenproportioneel kostbaar zijn, behouden 

wij het recht om deze te vervangen voor een gelijkwaardig product; 
 

Alle in dit document opgenomen foto’s zijn uitsluitend sfeerimpressies. Hier kunnen 

geen rechten aan worden ontleend; 

 


