De Bunders 3 5467 JZ Veghel 0413-341629 www.destapperij.nl

WAT TE VIEREN?
Onze feesten zijn een begrip. De echte Brabantse gastvrijheid, de uitstekend ingerichte zalen geschikt tot 600 gasten,
onze flexibiliteit en de kwaliteit van de medewerkers, de dranken en het eten maken van uw feest gegarandeerd een
geslaagd feest. En de kosten? De Stapperij biedt het meeste tegen een schappelijke prijs!

FEESTARRANGEMENT COMPLEET voor slechts € 23,50 per persoon 1)
•

Duur van het feest 5 uren, bijvoorbeeld van 13.30 tot 18.30 uur of van 20.00 tot 01.00 uur.

•

Bij binnenkomst van uw gasten serveren wij koffie en thee met een roomsoesje.

•

Aansluitend serveren wij onbeperkt dranken uit ons drankenassortiment:
Bavaria tapbier in glazen en pitchers, flesjes donker bier, malt bier, radler, Palm, wit bier, abdij bier, rosé
bier, frisdranken zoals coca cola, coca cola light, sinas, 7up, cassis, tonic, bitter lemon, ijsthee, rivella, energie
drank, bronwater met- en zonder koolzuur, jus d'orange, appelsap, tomatensap, rode wijn, zoete witte wijn,
droge witte wijn, rosé wijn, moezel wijn, port, sherry, vermout, boswandeling, baileys, jonge jenever, bessen
jenever, vieux, apfelkorn, advocaat, mix dranken zoals frisdrank met whisky, bacardi, wodka, Safari, passoa,
malibu, amaretto. (Wij serveren geen shotjes.)

•

Op de tafels plaatsen wij schaaltjes met pinda's en borrelnootjes.

•

Tijdens het feest serveren wij 2 x een warm frituurhapje zoals frikadelletjes, bitterballen, kiphapjes, nasi
schijfjes (vega), bami schijfjes (vega), gehaktballetjes.

Voorgaand feestarrangement compleet voor de duur van 4 uren € 21,00 per persoon.1)
1)

Vaste vergoeding voor organisatie- en accommodatie kosten € 80,00.

Maak vrijblijvend een afspraak en bespreek met ons de bijna onbeperkte mogelijkheden die wij bieden.
Bel ons op 0413-341629!
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WAT TE VIEREN?
Onze feesten zijn een begrip. De echte Brabantse gastvrijheid, de uitstekend ingerichte zalen geschikt tot 600 gasten,
onze flexibiliteit en de kwaliteit van de medewerkers, de dranken en het eten maken van uw feest gegarandeerd een
geslaagd feest. En de kosten? De Stapperij biedt het meeste tegen een schappelijke prijs!

FEESTARRANGEMENT LUXE COMPLEET € 28,25 per persoon 1)
•

Duur van het feest 5 uren bijvoorbeeld van 13.30 tot 18.30 uur of van 20.00 tot 01.00 uur.

•

Bij binnenkomst van uw gasten serveren wij koffie en thee met gesorteerd gebak.

•

Aansluitend serveren wij onbeperkt dranken uit ons drankenassortiment:
Bavaria tapbier in glazen en pitchers, flesjes donker bier, malt bier, radler, Palm, wit bier, abdij bier, rosé
bier, frisdranken zoals coca cola, coca cola light, sinas, 7up, cassis, tonic, bitter lemon, ijsthee, rivella, energie
drank, bronwater met- en zonder koolzuur, jus d'orange, appelsap, tomatensap, rode wijn, zoete witte wijn,
droge witte wijn, rosé wijn, moezel wijn, port, sherry, vermout, boswandeling, baileys, jonge jenever, bessen
jenever, vieux, apfelkorn, advocaat, mix dranken zoals frisdrank met whisky, bacardi, wodka, Safari, passoa,
malibu, amaretto. (Wij serveren geen shotjes.)

•

Op de tafels plaatsen wij schaaltjes met pinda's en borrelnootjes.

•

Tijdens het feest serveren wij:
o

2 x een warm frituurhapje zoals frikadelletjes, bitterballen, kiphapjes, nasi schijfjes (vega), bami
schijfjes (vega), gehaktballetjes

o

2 x een koud luxe hapje

o

1 x een van Dobben bitterbal

Voorgaand feestarrangement luxe compleet voor de duur van 4 uren € 25,75 per persoon.1)
1)

Vaste vergoeding voor organisatie- en accommodatie kosten € 80,00.
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UITBREIDINGEN
Buffetten warm en koud
Wij hebben een speciale buffetmap met vele keuzes. Zie de buffetmap.

Friet & Snack buffet
Buffet waar uw gasten onbeperkt kunnen eten van friet, broodjes frikadel, kroket en hamburgers.
Geserveerd met diverse sauzen en gesnipperde uitjes.
•
•

Friet & snack buffet avondfeest € 5,00 p.p.
Friet & snack buffet middagfeest € 6,25 p.p.

Overige
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Welkomstdrankje op basis van prosecco € 3,50 per glas
Broodje gekookte ham of jong belegen kaas € 2,00 per stuk
Broodje gebakken ei met spek € 3,00 per stuk
Frituurhapje € 0,40 per stuk
Luxe frituurhapje Dobben bitterbal € 0 ,75 per stuk
Luxe frituurhapje satéstokje met satésaus en kroepoek € 1,00 per stuk
Luxe koude hapjes € 1,10 per stuk
Roomsoes mini € 0,35 per stuk
Roomsoes middelgroot € 1,00
Roomsoes maxi € 1,75
Gesorteerd gebak € 2,60 per stuk
Vlaaien buffet € 2,10 per stuk (te bestellen per 10 of 12 punten per vlaai)
Petit-fours zonder logo/tekst € 2,35 per stuk
Petit-fours met logo/tekst € 2,60 per stuk

MUZIEK
Wij kunnen u adviseren voor gepast entertainment zoals een DJ of orkest. Heeft u geen entertainment nodig dan
zorgen wij voor passende achtergrondmuziek echter is het niet mogelijk om verzoekjes af te spelen. U kunt ook uw
eigen muziek afspelen via uw laptop die wij aansluiten op de huisinstallatie. Er is ook een microfoon en beamer
aanwezig, u moet wel zelf zorgen voor de laptop.
•
•
•
•
•

Vergoeding voor zelf meegebracht gebak (indien bordjes en vorkjes van de Stapperij) € 0,50 p.p.
Vergoeding voor zelf meegebracht welkomstdrankje (indien glaswerk van de Stapperij) € 0,75 p.p.
Gebruik geluidsapparatuur voor eigen muziekcomputer (inprikken) € 75,00
Gebruik beamer (u zorgt zelf voor de laptop) GRATIS
Achtergrondmuziek van De Stapperij (geen mogelijkheden voor verzoekjes) GRATIS

Maak vrijblijvend een afspraak en bespreek met ons de bijna onbeperkte mogelijkheden die wij bieden.
Bel ons op 0413-341629!
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OVERZICHT RUIMTES
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