OP ZO’N DAG
MOET ALLES KLOPPEN
PAVILJOEN TWISKE

Inspannen
Ontspannen
Verwelkomen
Ontvangen
Vieren van
het leven.
De unieke
ambiance.

PAVILJOEN TWISKE
GENIETEN MET VOLLE TEUGEN
UITKIJKEN OVER HET WATER EN DANSEN ONDER DE STERREN

Het leven mag gevierd worden. Van babyshower en kraamfeest, via bruiloften
en jubilea, tot pensioenen en verjaardagen. Memorabele momenten eren met
een feest. Waar iedereen nog lang over napraat en waar je zelf graag op terugkijkt.
Paviljoen Twiske kan geheel, inclusief het buitenterras, of gedeeltelijk
worden afgehuurd. Wij ontvangen de genodigden en omringen hen met
gemoedelijke gastvrijheid. Creëren het gevoel van thuis, zonder het gedoe.
Boodschappen, urenlang in de keuken, opruimen... allemaal niet nodig,
hoe feestelijk is dat?
Filosoferen om de vuurkorf of lekker dansen onder de sterren. Voeten naar de
haard of gezellig om de tafel. Met een warm of koud apéritiefje. Terwijl onze chef allerlei
lekkers uit de Green Egg tovert. Je kunt bij ons kiezen voor een buffet, BBQ of een
nader vast te stellen menu.
Bij Paviljoen Twiske zijn we ingericht op gasten van 0 tot 100+. Rolstoelvriendelijke
ingang, plek voor babyverzorging, ruim opgezet mindervaliden toilet, kinderstoelen
en speelgoed, waterbak voor de hond, leesvoer voor de passanten. Wij maken het
graag iederéén naar de zin en houden rekening met uiteenlopende dieetwensen
en eetgewoonten. Zoals onze legendarische patatjes en pannenkoeken voor kids!
Kom sfeer proeven en vraag naar een vrijblijvende prijsindicatie
paviljoentwiske.nl

Buitengewone
BBQ,
verrassende
menu's,
bijzondere
taarten en gebak,
smaakexplosies,
feest met frietjes.
Verwennerij
door lekkernij.

VERRASSEND INZICHT
DOOR SPECTACULAIR UITZICHT

NA EEN DAG HARD WERKEN, IS HET HEERLIJK ONTSPANNEN BIJ PAVILJOEN TWISKE
MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE KOMEN COLLEGA'S, RELATIES EN NETWERKEN
BIJ ELKAAR. ZO VORMEN ZIJ EEN HECHTE GROEP VAN LEVENSGENIETERS.
DE GEMEENSCHAPPELIJKE FACTOR: HET UITZICHT, DE VUURKORF, DE WARMTE,
GEZELLIGHEID, BANDEN SMEDEN MET GELIJKGESTEMDEN. PAVILJOEN TWISKE
HEEFT 'N RIJK UITGERUSTE BAR WAAR PROEVERIJ EN SMAAK BIJ ELKAAR KOMEN.
MOOI GEZELSCHAP. GOEDE GESPREKKEN.
Het buitenterras en de steiger vormen de ontspannen ambiance voor bedrijfsfeesten,
vieringen en bijeenkomsten. Denk eens aan teambuilding. Eerst sporten in de natuur en
dan de welverdiende ontspanning in onze uitspanning. Het natuurgebied leent zich het
hele jaar door voor buitenactiviteiten met als ultieme beloning naar Paviljoen Twiske.
De omgeving, de ambiance en het menu zijn de succesnummers waaruit de optimale
relatiemarketing bestaat. Op een bijzondere manier indruk maken. Daar draait het om.
Stropdas los, keurslijf uit. Gewoon goed eten en warme gastvrijheid. Daar staan wij voor.
En dan na het diner een kopje koffie op het terras, of een digestief, comfortabel bij
de vuurkorf. Eerst zaken doen, dan tot rust komen.

Lunch en
diner
High Tea
of proeverij
Borrel met
een bite
Koffie met
appeltaart

Wandelaars, fietsers en natuurliefhebbers weten het al: hen wacht een hartelijke ontvangst
door onze medewerkers. Met warme dranken of juist verfrissende versnaperingen.
Doorspekt met vele heerlijkheden uit het domein van de chef. Onze patisserie komt elke dag
vers van de beste banketbakker uit Amsterdam. Wij zijn kritisch op de herkomst en productie
van onze inkoop. Zo hoort het ook.

DAT IS GENIETEN MET HOOFDLETTERS
Eén van onze specialiteiten is de High Tea. Al vanaf twee personen kun je bij ons
reserveren voor deze verwennerij. Warm en koud, zoet en hartig, alle smaakpapillen
worden bediend, en dat voor 23,50 euro per persoon. Met een glaasje Prosecco à 4,50 euro
maak je er helemaal een feestje van.

BIJ PAVILJOEN TWISKE DURVEN WIJ MET ZEKERHEID TE STELLEN DAT WIJ DE IDEALE
LOCATIE ZIJN VOOR BRUILOFTEN, VERJAARDAGSFEESTEN, BABYSHOWERS,
BEDRIJFSVIERINGEN, AFSTUDEERFEESTJES, VRIENDENUITJES, JUBILEA,
BACHELORPARTIES, NETWERKBORRELS,TEAMBUILDING, PROEVERIJEN, REUNIES.
EN NIET TE VERGETEN VOOR KOFFIE OF THEE MET WAT LEKKERS, LUNCH EN DINER!
JE BENT VAN HARTE WELKOM IN PAVILJOEN TWISKE.
Naast de vaste prijzen voor de één, twee of driegangen menu's, buffetten
en arrangementen werken wij met afkoop drankarrangementen. Daarmee spreken wij een
bedrag per uur per persoon af en weet je van tevoren waar je aan toe bent.
Dit doen wij met een transparante prijsopgave. Wel zo duidelijk. Want de rekening is het
enige wat geen verrassing mag zijn, vinden wij.
Informeer naar de vele mogelijkheden.
paviljoentwiske.nl

PAVILJOEN TWISKE
Noorderlaaik 8, 1511 BX Oostzaan, 075 684 48 31
info@paviljoentwiske, paviljoentwiske.nl

