April 2020

Een feestavond om nooit te vergeten! Onze speciaal samengestelde
arrangementen bieden een complete avond met hapjes en drankjes.
Rechts op de pagina vind je de assortimenten van de hapjes,
welke genoemd worden in de arrangementen. De arrangementen
zijn gebaseerd op een feest van 4,5 uur, maar korter of langer is
uiteraard mogelijk.

Rosa ‘Rendez Vous’
Feestavond 4,5 uur
		
		
		
		

- Onbeperkt consumpties van het binnenlands drankenpakket
- Zoutjes en nootjes op tafel
- Twee koude partyhapjes per persoon
- Drie warm bittergarnituur hapjes per persoon

Rosa ‘White Surprise’
Feestavond 4,5 uur

- Onbeperkt consumpties van het binnenlands drankenpakket
- Grissini met pesto, tapenade en aioli dip op tafel
- Twee koude partyhapjes Italiano per persoon
- Drie warm bittergarnituur hapjes per persoon

Prijs € 35,00 per persoon
(minimaal 40 personen)

Feestavond 4,5 uur

- Ontvangst met een glas Prosecco
- Onbeperkt consumpties van het binnenlands drankenpakket
- Nootjes, olijven en grissini met dips op tafel
- Twee koude partyhapjes Italiano per persoon (uitgeserveerd)
- Drie warme Italiaanse hapjes per persoon (buffetvorm)
- Ter afsluiting een kopje koffie/thee

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN

		 			
		 		 		 		 		 -

Portobello paddenstoel met roergebakken spinazie
en mozzarella V
Truffelrisotto met room
Gegrilde paprika gevuld met geitenkaas en Parmaham
Lasagne van gerookte zalm met pesto en saffraansaus
Cannelloni van kalfsvlees met kaassaus
Met ricotta gevulde aubergine uit de oven V

Warm bittergarnituur
o.a.

Prijs € 43,50 per persoon
(minimaal 40 personen)

Ontvangst met een glas (rosé) Prosecco
Ontvangst met een Pink Gin Tonic
Afsluiting met puntzak frites met mayonaise

		 - Ciabatta met Black Angus carpaccio met 			
			 truffelsaus en Parmezaans kaas
		 - Bruschetta met Parmaham, pomodori tomaat en buffelmozzarella
		 - Vitello tonnato van kalfsrollade
		 - Focaccia gevuld met pesto en tomatentapenade
		 - Bruschetta met gegrilde courgette, gorgonzola en walnoot V
		 - Geitenkaas terrine met cranberry
		 - Bruschetta met gemarineerde zalm, wasabi en rode ui
		 - Bruchetta gerookte makreel met limoen

Warme Italiaanse hapjes

Rosa ‘Summer Holiday’
		
		
		
		
		
		

		 - Focaccia met pesto en mozzarella V
		 - Beefbroodje met truffelsaus
		 - Tunnbröd-rol met bieslookkaas, gedroogde 		
			 tomaat en salami
		 - Gevuld eitje met krabsalade en zalmeitjes
		 - Maanzaad mini broodje met kip, selderijsalade en kerriesaus
		 - Rogge trammezino met Old Amsterdam en 		
			 vijgentapenade V
		 - Terrine van gerookte zalm en dille
		 - Bruschetta gerookte makreel met limoen
		 - Bruschetta met brie, tomaat en basilicum V

Partyhapjes Italiano

Prijs € 33,00 per persoon
(minimaal 40 personen)

		
		
		
		

Partyhapjes

		
		
		
		
		

-

Bitterbal
Kipstukje
Mini frikandel
Kaassoufflé
Gehaktballetje

€ 2,25
€ 2,75
€ 3,10

Heb je vragen of wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via 0172-766047 of info@floraboskoop.nl.

April 2020

De Parq Lounge leent zich, met zijn mooie koperen bar
en diverse (lounge) meubilair, perfect voor een feest
met DJ of band. Het Parq Lounge Party Arrangement
is hét arrangement voor het vieren van een speciale
gelegenheid in een informele en gezellige setting. Wat is
bijzonder aan dit party arrangement? Gasten kunnen zelf
hun drankjes en hapjes afhalen / pakken. Dit zorgt voor
een ongedwongen sfeer én een leuke prijs per persoon.

Parq Lounge Party Arrangement
All-in arrangement 4 uur

- Onbeperkt consumpties (zie onderstaand assortiment)
- 5 bitterballen per persoon
40 tot 74 personen € 27,50 per persoon
75 tot 99 personen € 26,00 per persoon
vanaf 100 personen € 25,00 per persoon

Hoe werkt het?
21.00 uur

ontvangst van de gasten in de Parq Lounge.

Tijdens het feest schenken wij onbeperkt consumpties;
Heineken tapbier, huiswijn, frisdrank, vruchtensap,
Amstel Radler, Wieckse Rose en Jillz.
Gasten kunnen drankjes afhalen bij de bar.
De bitterballen worden in rondes in kleine frituurmandjes
op de tafels geserveerd.
01.00 uur het feest is ten einde.
Andere aanvangs- en eindtijd in gedachten? Dat kan!
Ook is het mogelijk om het arrangement te verlengen.

Parq Lounge

De Parq Lounge heeft een maximum capaciteit van
130 gasten.

UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN
Een half uur extra feest			
Ontvangst met een glas Prosecco
Ontvangst met een Pink Gin Tonic

€ 3,00 p.p.
€ 2,25 p.p.
€ 2,75 p.p.

Grissini (Italiaanse broodstengels) met dipjes€ 1,75
Zoutjes & nootjes			
€ 1,75
Nootjes & olijven			
€ 1,75
Crudité; rauwkost met een frisse dip
€ 2,00
Nacho’s met salsa en guacamole (warm) € 2,25
Grissini met dipjes, verse notenmix en olijven € 3,60

p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.
p.p.

Partyhapje			
€ 1,60 p.st.
Partyhapje Italiano			
€ 2,50 p.st.
Partyhapje de luxe			
€ 3,20 p.st.
Bovenstaande hapjes worden op de tafels geplaatst. Voor
de samenstelling verwijzen wij u naar de informatiesheet
‘hapjes’.
Puntzak friet met mayonaise		
€ 3,10 p.st.
Mini broodje Angus burger met cheddar en bacon€ 3,25 p.st.
Pizzapunt, keuze tussen:			
€ 3,10 p.st.
□ met gerookte zalm, wasabi en wakame zeewier
□ met parmaham, mozzarella, pomodori tomaat en basilicum
Bovenstaande warme snacks worden uitgeserveerd.

ENTERTAINMENT
Muziek maakt een feest compleet. Onderstasand enkele
opties die via ons te boeken zijn of die wij kunnen
aanraden. Je bent ook vrij om zelf entertainment te
regelen.
Muziekcomputer
Sluit een telefoon / Ipad aan op de muziekcomputer
en regel zelf de muziek		
€ 125,00 (incl. btw)
DJ set
Zelf een DJ regelen? Dat mag. Wij kunnen onderstaande
verzorgen:
DJ set: DJ Booth, 4 speakers & licht € 300,00 (incl. btw)
Mixers en cd-/ harddisk speler
€ 250,00 (incl. btw)
DJ
Wij kunnen diverse DJ's aanraden. Vraag ons naar de
informatie.
v.a. € 250,00 (excl. BTW & DJ set - incl. cd-/harddisk speler		

Heb je vragen of wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via 0172-766047 of info@floraboskoop.nl.

