
UW VERJAARDAG- HUWELIJK of ZAKELIJK FEESTJE 

HOEFT ECHT NIET DUUR TE ZIJN ! 

Een niet tussen 4 muren in een achteraf zaaltje of tussen een luidruchtige me-

nigte. 

Nee... Bij ons heeft u beschikking over de hele zaak of de hele tuin ! 

ALS DAT NIET GEZELLIG WORDT ?! 

Verzin nu maar gauw een feestje, want wij hebben hier een geweldige aanbie-

ding voor u:  

Een geheel verzorgde avond met 25 personen, 

Met alles erop en eraan is bij ons echt heel betaalbaar 

 

SUMMER SPECIAL !  

FEEST AANBIEDING 

Volledig verzorgde “ALL-IN” 

DINER AANBIEDING 

VOOR 25 PERSONEN 

ALL-IN voor: € 1300.00 ! 

U krijgt 

 25personen aperitief ( glas prosecco) 

·      25 personen 3 gangen menu ( Menu du Chef) 

 4 flessen Chardonnay/Colombard australie 

 4 Flessen Cabernet Sauvignon Chili 

· 25 personen kop koffie of thee   

· Gehele restaurant en bar of tuin ter beschikking 

· Gratis karaffen water op tafel 

· Gratis menukaartje met tekst en/of foto op tafel 

 

Heeft u een ander aantal of ander idee? 

Kom eens praten over de mogelijkheden. 

Wij hebben trouwens al 38 jaar ervaring met dit soort feesten en diners. 

Al velen hebben hun huwelijk bij ons gevierd en later zelfs de koperen, zilve-
ren en gouden bruiloft. 



GEEF EENS EEN FEESTJE BIJ ST.PAUL’s 

Er  hiefdt niet speciaal gedineerd te worden,u kunt ook heel betaalbaar met 

vrienden of familie een aangeklede borrel gebruiken met groepjes vanaf 15 

personen. 

Wij hanteren lagere consumptie prijzen. 

U kunt een aangeklede borrel geven vanaf ongeveer € 20,00 p.p. 

                      

   Receptie\Party Drankenprjizen   Amuses en hapjes:      

     met korting Normaal        

   Espresso.koffie,Thee  €        2,75   €        3,10  Schaal met 35 luxe canape's  €      45,00     

   Capuccino,verkeerd  €        3,30   €        3,65  zalm,makreel,filet americain,pate     

   Limonades   €        2,75   €        3,00  schaal 15 luxe bitterballen  €      12,50     

   Sappen   €        3,30   €        3,60  schaal 15 pikante kippenboutjes  €      12,50     

   Flesje bier   €        2,65   €        3,00  schaal 15 spaanse gehaktballetjes  €      12,50     

   jenever   €        3,30   €        3,60  bamboe kopje Tom Yam soep  €        1,50     

   Port sherry,vermouth  €        3,50   €        3,75  Wrap gerookte zalm+mascarpone  €        2,00     

   Gedistilleerd  €        4,65   €        5,00  
gebakken gamba met spek en krui-
densaus  €        2,50     

   luxe wijn   €        5,25   €        5,65  Klein garnalen pasteitje   €        2,00     

   Prosecco   €        5,00   €        5,50  Stokje kipsate mert saus   €        1,25     

       mini salade holl. Garnaal,framboos  €        2,50     

       en eendenlever krul      

              

              

                      

Wij gaan uit van gemiddeld 3 tot 4 drankjes per persoon. 

Gemiddeld € 4,00 - € 5,00 per drankje,  

Per Persoon zouden wij dan calculeren: € 10,00 tot € 15,00 

Een sterke trend op dit moment is veel wijn en prosecco. 

U kunt er ook voor kiezen om alleen voor deze dranken te kiezen, met daar-

bij grote flessen Aqua Panna en Pellegrino, 

In dat geval bieden wij deze aan tegen een lager tarief ( € 4,25 ipv € 4,90 ) 

Fles Prosecco € 20,00 ipv € 25,00 

Voordelige Aperitief wijnen: 

WIT: Chardonnay/Colombard Australie € 12,50 per fles 

(minimale afname 4 flessen) 

(minimale afname 4 flessen) 


