Borrel en Feest
Feesten doe je bij ons, midden in het centrum van Haarlem aan de Grote Markt. Met je eigen gezelschap in
een besloten – voor anderen niet toegankelijke – ruimte. Wij hebben alles in huis om iedere ver- jaardag,
bruiloft of afstuderen tot een onvergetelijke avond te maken.

Borrel/Feestarrangementen
Grote Markt arrangement € 30,- p.p.
Wij serveren onderstaand arrangement voor 4 uur.
•
•
•

Onbeperkt bier, frisdrank en wijn
Bittergarnituur ( bitterballen, kaasstengels, loempia’s) (4 hapjes p.p.)
Gemengde nootjes

Het Grote Markt arrangement is uit te breiden met een welkomstdrankje ( € 34,- per persoon)
We hebben voor u de volgende keuzes:
•
•
•
•
•

Mini G&T ( kleine gin tonic)
Mini Cuba Libre
Mini Moscow Mule
Prosecco
Kir Royal

Wilt u eventueel andere hapjes dan kunt u kiezen uit de volgende uitbeiding:
•
•
•
•

Luxe crostini’s
Crudites met hummus
Broodje kroket
Zakje friet

( 2,- per stuk)
( 3,- per stuk)
( 3,- per stuk)
( 3,- per stuk)

Borrelarrangement € 19,50 p.p.
Tijdsduur 2 uur
•
•
•

Onbeperkt bier, frisdrank en wijn
Bittergarnituur ( bitterballen, kaasstengels, loempia’s) (4 hapjes p.p.)
Gemengde nootjes

Het borrelarrangement is uit te breiden met een welkomstdrankje ( € 23,- per persoon)
We hebben voor u de volgende keuzes:
•
•
•
•
•

Mini G&T ( kleine gin tonic)
Mini Cuba Libre
Mini Moscow Mule
Prosecco
Kir Royal

Muziek en entertainment

Voor iedere feestavond kunnen wij indien gewenst een DJ regelen, inclusief discolichten, en met muziek
naar keuze (€ 350,-). En vind je het leuk om een keer wat anders te doen? Denk dan ook eens aan
onderstaande mogelijk- heden.

Pubquiz
Onder leiding van een van onze quizmasters spelen jullie mee met de Cafe XO pubquiz. Twee uur lang
worden de leukste en meest originele vragen op jullie afgevuurd. Jullie spelen voor de hoofdprijs en
eeuwige roem.

Muziekbingo
Tijdens jullie avond in onze verzorgen we voor jullie een muziekbingo met leuke prijzen en fantastische
muziek in een genre naar jullie keuze!

Stadswandeling
Onder leiding van onze gids maken jullie een wandeling door het prachtige centrum van Haarlem. Jullie
zullen de middag beginnen met een lunch, of de wandeling eindigen met een diner bij Cafe XO.

Wijnproeverij
In samenwerking met VIQH wijnbar presenteren we een wijnproeverij met de heerlijkste wijnen. U kunt
kiezen uit verschillende wijnassortimenten. Variërend van bubbels tot aan Italiaans rood. Gedurende twee
uur proeven jullie verschillende soorten wijn en leren jullie bijna alles over wijn!

Bierwandeling
Met maximaal 15 personen maken jullie een wandeling door Haarlem. Onder leiding van onze gids zullen
jullie een aantal echte Haarlemse café’s aandoen waar jullie de heerlijkste bieren zullen proeven

Bierproeverij
Onze biersommelier laat jullie in twee uur de lekkerste bieren proeven, gecombineerd met de lekkerste
hapjes uit onze keuken.

Vergaderen
Wij bieden onderstaande vergaderarrangementen - daarnaast zijn uiteraard alle varianten
mogelijk, in overleg geheel afgestemd op al jullie wensen.

•
•

Zaalhuur bij vergadering € 150,- per 3 uur. Dit is inclusief beamer, flip-over, stiften en
projectiescherm
Onbeperkt koffie, thee, ijswater en zoete lekkernijen € 10,- pp per 3 uur. Indien u wenst kunnen we
ook bittergarnituur serveren ( 2 hapjes per persoon)

Wij kunnen ook uw lunch of diner verzorgen:

Lunchen
Broodmaaltijd € 12,50 p.p. (tijdsduur 1,5 uur)
Verse Ciabatta belegd met:
•
•
•
•
•
•

Kaas
Hummus
Gerookte zalm
Eiersalade
Carpaccio
Inclusief koffie/thee/water

U kunt het bovenstaande eventueel uitbreiden met:
•
•

Kroket ( € 2,50)
Tomatensoep ( € 2,50 )

Voor de broodmaaltijd inclusief kroket en tomatensoep rekenen we € 16,50 p.p.

