Arrangementen
Hof der muzen

Happen Arrangement € 7.50 excl 9 % btw
-

Luxe borrel nootjes
Kaas en worst
Kaas stengels / zoutjes
Toast
Gefrituurd bittergarnituur ( bitterballen,kaassouflé,vlammetjes,etc,etc )
Yakitori ( kipspiesje ) of viëtnamese loempia vegetarisch
Flammkuchen uit de Elzas vegetarisch

Dranken Arrangement 60 minuten € 17,50 pp excl 21% btw
-

Frisdranken ( flesjes , verse jus , sapjes )
Bieren van de tap ( Swickels , La trappe , Palm , wisseltap )
Huiswijnen ( rood, wit , rosé )
Binnenlands gedistilleerd ( jenever,vieux )

Dranken Arrangement 120 minuten € 22,50 pp excl 21% btw
-

Frisdranken ( flesjes , verse jus , sapjes )
Bieren van de tap ( Swickels , La trappe , Palm , wisseltap )
Huiswijnen ( rood, wit , rosé )
Binnenlands gedistilleerd ( jenever,vieux )

Dranken Arrangement 180 minuten € 27,50 pp excl 21 % btw
-

Frisdranken ( flesjes , verse jus , sapjes )
Bieren van de tap ( Swickels , La trappe , Palm , wisseltap )
Huiswijnen ( rood, wit , rosé )
Binnenlands gedistilleerd ( jenever,vieux )

OVEREENKOMST
-

-

Als u gebruik maakt van een arrangement kunt u tot 24 uur voor aanvang van uw
reservering met 10 % van het aantal opgegeven gasten kosteloos wijzigen .
LET OP hof der muzen is niet aansprakelijk voor het niet komen opdagen van uw gasten .
Arrangementen worden altijd in rekening gebracht naar het door u zelf gereserveerde
aantal personen .
U bent niet verplicht een arrangement af te nemen bij hof der muzen, ook hier kunt u
kosteloos wijzigen met 10% van het aantal opgegeven gasten tot 24 uur voor aanvang van
uw reservering
Zijn er echter meer afmeldingen dan word er € 7,50 excl 9% btw pp in rekening gebracht
dit ivm zaalhuur.
Speechen kan in het hof der muzen, de achtergrond muziek kan ook even uit maar echter
voor 10 minuten dus houd de speech kort en krachtig !!
Tijdens uw speech kan hof der muzen niet aansprakelijk worden gesteld voor andere
gasten/ borrels om stil te zijn .

-

U kunt uw reservering op rekening laten plaatsvinden, stuur dan een email naar
info@hofdermuzen.nl met de digitale factuur gegevens .

-

Administratie kosten per e-mail € 4,90 per factuur .

-

Administratie kosten via digi inkoop ( e-facturatie ) € 15,00 per factuur

-

Om ons bedrijf gezond te houden en andere gasten ook op rekening te kunnen laten
consumeren hanteren wij een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

-

Heeft u andere suggesties of ideeën voor uw borrel/ evenement etc etc dan kunt u altijd
even bellen of mailen want “ samen komen we er altijd uit”

-

Mvg directie Hof der Muzen

