September 2019

SLOTZAAL VERZORGDE PARTIJ

VERZORGDE PARTIJ voor bruiloften, feesten, verjaardagen, jubileum, etc.
Wat verstaan we onder een verzorgde partij?
Onder een verzorgde partij wordt verstaan dat de verhuurder alles doet zoals
inrichten, bedienen, opruimen, afwassen en schoonmaken. De huurder hoeft alleen
de zaal nog te versieren.
Wat is er nog meer mogelijk?
Het verzorgen van frituurhapjes, lunches, salades, koude of warme buffetten. Neem
voor uw wensen contact met ons op.
Wat is er niet toegestaan?
Het zelf meebrengen van consumpties en/of consumpties te verkopen tijdens de
activiteit. Het zelf verzorgen van frituurhapjes, lunches, salades, koude buffetten
e.d. Ook het gebruik van confetti is niet toegestaan.
HUUR SLOTZAAL
De zaal is te huren voor € 30,00 per uur. Inbegrepen is dan glas- en vaatwerk,
biertapinstallatie, stoelen, tafels. Mocht u de statafels extra aan willen kleden dan
kunt u tafelrokken huren voor € 2,50 per stuk.
GELUID
Een geluidsinstallatie en lichtshow is aanwezig.
AANVRAAG VERGUNNING
Het aanvragen van een vergunning is niet nodig. Er is een vergunning tot 02.00 uur.
Dit is een afspraak met het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn.
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SLOTZAAL VERZORGDE PARTIJ

PRIJZEN CONSUMPTIES voor verzorgde partijen met bediening
Kan koffie
€ 12,00
Kan thee
€
5,75
Tap bier
€
2,10
Fles bier
€
2,20
Frisdrank per glas
€
1,80
Vruchtensappen per glas
€
2,10
Fristi, chocomel
€
2,00
Witte wijn per glas
€
2,00
Rode wijn per glas
€
2,00
Rosé per glas
€
2,00
Port, sherry
€
2,35
Vieux
€
2,00
Whisky
€
3,10
Malt bier
€
2,10
Lingens blond
€
2,10
Bittergarnituur [20 stuks]
€
8,75
Evt. prijswijzigingen voorbehouden.

Incl. 1 personeelslid tot 30 personen.
MEER INFORMATIE NODIG?
Voor meer gedetailleerde informatie of het maken van afspraken voor uw partij of
evenement kunt u contact opnemen met de beheerder in de Ridderhof.
U kunt ook mailen naar info@vtcderidderhof.nl

