MUZIEK VERZORGING
MUZIEK COMPUTER SET

DRIVE IN SHOW "OPA PIETJE"

- Music Manager Eazis DJ
- Je bent zelf de DJ op je feestje
- Alle muziek zowel online als offline
- Kant en klare playlisten geprogrameerd
- Geluidsset tot 150 personen
OOK VOOR
- Disco verlichting en microfoon
UW THUIS FEEST
JE
TE HUREN

- DJ naar keuze avondvullend
- 5 uur durend muziekfeest
- Professionele Pioneer DJ Set
- Music Manager voor alle muziek titels
- Geluidsset tot 150 personen
- Disco verlichting en extra microfoons

€ 100,00 PER DAG/AVOND

€ 350,00 COMPLEET VERZORGD

WARM EN KOUD BUFFET
PIETJES BASIS BUFFET

- Vers gemaakte tomatensoep bij aanvang
- Kipsate spieren met satesaus, uitjes en kroepoek
- Gehaktballetjes in het sausje van Opa Pietje
- Vlaamse frieten met mayonaise
- Gebakken nasi met omelet stukjes en spekjes
3- Luxe salade mix
- Vers fruit salade
- Luxe opgemaakte vlees koude schotel
- Boeren brood met kruidenboter
- Diverse koude sauzen
- Bijbehorend borden en bestek

€ 18,50 PER PERSOON

In OVERLEG lev
eren
we ook op loc
atie
of kunt u het z
elf
bij ONS afhale
n

PIETJES LUXE BUFFET

- Vers gemaakte tomatensoep bij aanvang
- Varkenshaas in champignon saus
- Sparerib stukjes in zoete saus
- Gewokte garnalen in pittig sausje
- Kipfilet stukjes in kerriesaus met ananas
- Kipsate spiezen met satesaus, uitjes, kroepoek
- Gehaktballetjes in het sausje van Opa Pietje
- Vlaamse frieten met mayonaise
- Gebakken nasi met omelet stukjes en spekjes
- Luxe salade mix
- Vers fruit salade
- Luxe opgemaakte vlees koude schotel
- Luxe opgemaakte vis koude schotel
- Boeren brood met kruidenboter
- Diverse koude sauzen
- Bijbehorend borden en bestek
€ 29,50 PER PERSOON

- Buffetten zijn mogelijk bij onze locatie vanaf 20 personen
- Het exacte aantal personen wordt 1 week van te voren doorgegeven.
Van dit aantal gaan we definitief uit i.v.m. de inkoop van het eten
- Allergie of dieet wensen zijn ten allertijden bespreekbaar.

