
Chaudfontaine blauw 1,00 €

Chaudfontaine rood 1,00 €

Cola 1,20 €

Cola zero 1,20 €

Fanta 1,20 €

Sprite 1,20 €

Fruitsap 1,20 €

Ice Tea 1,20 €

Jupiler 1,30 €

Vedett extra 1,85 €

Duvel 2,20 €

Affligem Blond 2,20 €

Kriek Lindemans 1,85 €

Witte wijn 10 - 25 €

Rode wijn 10 - 25 €

Rosé wijn 10 - 25 €

Cava 13 - 20 €

Prosecco 13 - 20 €

Koffie: speciale maling voor 33 tassen 25 €

Senseo 1 €

Thee 0,50 €

Virgin Mojito 4,50 €

Virgin Pina Colada 4,50 €

Home Made Ice Tea 4,50 €

Andere dranken kunnen besteld worden bij reservatie van uw feest. Let wel: deze worden speciaal voor u

besteld en achteraf bent u verplicht de begonnen bak over te nemen, alsook het leeggoed van hetgeen

meegenomen zou worden. Volle bakken kunnen terug naar de drankenleverancier.

Deze prijslijst is geldig vanaf 15/10/2021 en vervangt alle voorgaande. Deze prijslijst is een momentopname

en kan opnieuw aangepast worden aan gestegen prijzen van leveranciers of accijnzen.

U zult dan via mail een nieuwe prijslijst ontvangen.

Barpersoneel wordt aangerekend aan 36,30 euro incl. BTW per uur/per persoon. We voorzien standaard per 40 

personen 1 iemand.

0-40: 1 barman

41-80: 2 barmannen

81-120: 3 barmannen

121-160: 4 barmannen

161-200: 5 barmannen

201-240: 6 barmannen



Chaudfontaine blauw 1,80 €

Chaudfontaine rood 1,80 €

Cola 2,00 €

Cola zero 2,00 €

Fanta 2,00 €

Sprite 2,00 €

Fruitsap 2,00 €

Ice Tea 2,00 €

Jupiler 2,20 €

Vedett extra 3,00 €

Duvel 4,00 €

Affligem Blond 4,00 €

Kriek Lindemans 3,70 €

Witte wijn poa wijd assortiment

Rode wijn poa wijd assortiment

Rosé wijn poa wijd assortiment

Cava poa wijd assortiment

Prosecco poa wijd assortiment

Koffie: speciale maling voor 33 tassen € 2,00

Senseo € 2,50

Thee 2,00 €

Virgin Mojito 7,00 €

Virgin Pina Colada 7,00 €

Home Made Ice Tea 7,00 €

Andere dranken kunnen besteld worden bij reservatie van uw feest. Let wel: deze worden speciaal voor u

besteld en achteraf bent u verplicht de begonnen bak over te nemen, alsook het leeggoed van hetgeen

meegenomen zou worden. Volle bakken kunnen terug naar de drankenleverancier.

Deze prijslijst is geldig vanaf 15/10/2021 en vervangt alle voorgaande. Deze prijslijst is een momentopname

en kan opnieuw aangepast worden aan gestegen prijzen van leveranciers of accijnzen.

U zult dan via mail een nieuwe prijslijst ontvangen.

Barpersoneel is inbegrepen in deze prijzen

0-40: 1 barman

41-80: 2 barmannen

81-120: 3 barmannen

121-160: 4 barmannen

161-200: 5 barmannen

201-240: 6 barmannen
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