Onze ruimte is geschikt tot maximaal 100 personen.

Wij beschikken zelf over een XENOX Muziek installatie,
waarop wij zelf muziek zullen afspelen. Ook is het
mogelijk via de XENOX APP om zelf muziek in de
afspeellijst toe te voegen.
WIJ HEBBEN EEN VERGUNNING TOT MAX 85Db.

Alleen op zaterdagavond is het mogelijk een besloten
feest te geven met een maximale eindtijd van 01.00 uur.

Tijdens besloten feesten kan er van het terras gebruik
gemaakt worden tot uiterlijk 23.00 uur.
Om 23.00 uur zal het terras sluiten en wordt de serre
deur gesloten. De ingang aan de voorzijde(dorpsstraat)
zal na 23.00 als in- en uitgang fungureren.

Wij hebben zelf een aantal standaard arrangementen,
uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden /
combinaties mogelijk.

Optie 1:

Hapjes arrangement 3

€ ??,- p.p.

(Diverse luxe hapjes / walking dinner)

Alleen de genuttigde consumpties noteren en
deze later factureren.

Optie 2:

€ 12,50 p.p.

- Hapjes plateau met diverse kaas, vleessoorten.
- Mini Carpaccio
- Soep van de dag
- Yakatori saté
- Garnalenstick
- Luxe bitterbal

€ 25,00 p.p.

Alle consumpties die gedronken worden afkopen
voor een vooraf afgesproken prijs.
(Alleen mogelijk bij een arrangement vanaf 40 personen)

Buffet

€ 25,00 p.p.

(meerdere mogelijkheden beschikbaar op aanvraag)

Hapjes arrangement 1

€ 6,00 p.p.

(1 x koude en 4 x warme hapjes)
- Hapjes plateau met diverse kaas, vleessoorten.

Allergieën in het gezelschap, geef dit a.u.b. aan zodat we
hier rekening mee kunnen houden.

- Luxe bitterbal
- Bittergarnituur
- Mini Worstenbroodjes
- Mini loempia’s

Optioneel kunt u kiezen u feest te openen met:

Optie 1:

€ 2.50,- p.p.

- Petit fours / mini gebak

€ 8,50 p.p.

(2 x koude en 4 x warme hapjes)
- Hapjes plateau met diverse kaas, vleessoorten.
- Wraps gevuld met zalm, kipfilet, carpaccio etc.

-Prosecco ontvangst

Optie 2:

Hapjes arrangement 2

€ 2.50,- p.p.

- Luxe bitterbal
- Bittergarnituur
- kipsaté
- Mini Worstenbroodjes

Mogelijkheden om de feestavond mee af te sluiten
zijn:
- Broodje kroket/frikandel
- Worstenbroodjes
- Puntzak friet
- Frietbuffet

€ 2,50 p.p.
€ 2,50 p.p.
€ 2,50 p.p.
€ 5,00 p.p.

Consumpties afkopen.
Hapjes arrangement 1.
Broodje kroket/frikandel bij einde feest.

Consumpties afkopen.
Prosecco ontvangst.
Hapjes arrangement 3.
Broodje kroket/frikandel bij einde feest.

Consumpties afkopen.
Hapjes arrangement 1.
Frietbuffet bij einde feest.

Dorpsstraat 69, 5241 EB
info@rosmaelen.nl
www.rosmaelen.nl
073-5221193 / 06-25578072

Consumpties afkopen.
Hapjes arrangement 2.
Broodje kroket/frikandel.

Consumpties afkopen.
Buffet.

