April 2020

Op deze pagina vind je informatie over diverse
losse elementen en onze drankarrangementen. Deze
elementen kunnen gebruikt worden om bestaande
arrangementen aan te passen of om zelf een
arrangement samen te stellen. Heb je andere wensen?
Wij nemen deze graag door.

Buitenlands drankenpakket
Het schenken van dranken uit het 'buitenlands
drankenpakket' is mogelijk tegen een meerprijs van
€ 2,80 per consumptie.

Voor het berekenen van dranken bieden wij twee opties,
namelijk het berekenen van consumpties op basis van
nacalculatie OF het afsluiten van een arrangement.

Bacardi, Wodka, Johnnie Walker Red, Jack Daniel's en
Martell VS en diverse likeuren: Amaretto, Pisang Ambon,
Pasoa, Safari, Malibu, Tia Maria, Licor 43 en Baileys.

Drankarrangementen

Speciaal bieren
Het schenken van dranken uit het 'speciaal bieren pakket'
is mogelijk tegen een meerprijs à € 2,50 per consumptie.

De drank wordt afgekocht voor een bepaald aantal
uur. Er wordt een vaste prijs per persoon berekend.
De drankarrangementen zijn inclusief consumpties uit
onderstaand 'binnenlands drankenpakket'.

BINNENLANDS DRANKENPAKKET

Koffie/thee, frisdranken, vruchtensappen, Chocomelk,
Fristi, huiswijnen, Heineken tapbier, Heineken 0.0, Amstel Radler, Wieckse Witte, Wieckse Rosé, Jillz original
& rood, port, sherry, vieux en diverse overige binnenlands gedistilleerde dranken
Drankarrangement feestavond
Prijzen per persoon
Voor de afkoop van het drankenpakket tijdens een
feestavond gelden de volgende prijzen.
1 uur
1,5 uur
2 uur
2,5 uur
3 uur
3,5 uur
4 uur
4,5 uur
5 uur

€
€
€
€
€
€
€
€
€

10,00
12,50
15,00
17,50
20,00
22,00
24,00
25,75
27,50

Drankarrangement diner / buffet / proeverij
Deze arrangementen maken wij op maat.

Uitbreiding op binnenlands drankenpakket

Wil je dat we naast de dranken uit het binnenlands
drankenpakket ook andere dranken schenken? Dat kan!
Prosecco
Voor een feestelijk ontvangst of toostmoment kunnen
we een glas Prosecco serveren.
Meerprijs glas (rosé) Prosecco			
€ 2,25
Meerprijs ontvangst met Pink Gin Tonic
€ 2,75

BUITENLANDS DRANKENPAKKET

SPECIAAL BIEREN PAKKET

U kunt uit onderstaand assortiment 6 bieren kiezen.
Blond
Brugse zot blond				6,0%
Affligem blond				6,8%
Dubbel
IJ natte					6,5%
Affligem dubbel				6,8%
Westmalle dubbel				7,0%
IPA
IJ I.P.A.					7,0%
Amber tripel
Pauwel Kwak					8,5%
Zwaar blond
La Chouffe					8,0%
Duvel						8,5%
Tripel
IJ zatte					8,0%
Affligem trippel				9,5%
Kaartwijnen
Bij het binnenlands drankenpakket zijn onze huiswijnen
inbegrepen. Wil je dat we andere wijnen schenken? Dat kan!

KAARTWIJNEN PAKKET

Wij schenken kaartwijnen tegen onderstaande meerprijs per glas.
Silver Myn Sauvignon Blanc (Zuid-Afrika) € 2,30
Silver Myn Argentum (Zuid-Afrika)		
€ 2,30
Overige kaartwijnen				€ 2,75
Vraag naar onze wijnkaart voor een volledig overzicht,
deze wisselt regelmatig.

Heb je vragen of wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via 0172-766047 of info@floraboskoop.nl.
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Op deze pagina vind je informatie over diverse losse
elementen en onze drankarrangementen. Deze elementen
kunnen gebruikt worden om bestaande arrangementen
aan te passen of om zelf een arrangement samen te stellen.
Heb je andere wensen? Wij nemen deze graag door.

Op basis van nacalculatie

Dit houdt in dat de consumpties die daadwerkelijk
geschonken worden, worden berekend. Onderstaand
een overzicht van de prijzen van de consumpties uit ons
binnenlands drankenpakket (toelichting vorige pagina).
Consumptieprijzen binnenlands drankenpakket
Prijzen per kopje/glas
Koffie (filter)
€
2,25
Thee
€
2,25
Frisdranken
€
2,50
Jus d'orange
€
2,60
Chocomelk, Fristi & Appelsap
€
3,25
Huiswijn
€
4,00
Heineken Pilsener 25cl
€
2,75
Heineken 0.0
€
3,05
Amstel Radler
€
3,25
Wieckse Witte & Rosé
€
4,00
Jillz original & rood
€
4,30
Port		
€
3,75
Sherry & Vermouth
€
3,75
Jonge Jenever, Citroenbrandewijn,
Bessenjenever & Vieux
€
2,75
Oude Jenever, Korenwijn,
Berenburg & Advocaat
€
3,25
Van dit pakket worden enkele dranken 'standaard'
uitgeserveerd, namelijk: koffie (filter), thee, frisdranken, jus
d'orange, huiswijn en Heineken Pilsener. De overige
dranken uit bovenstaande lijst worden op verzoek geserveerd.
Extra opties
Prijzen per kopje/glas
Koffie (bonen)
€
2,60
Espresso (bonen)
€
2,60
Cappuccino (bonen)
€
2,80
(Rosé) Prosecco
€ 30,50
Bovenstaande extra opties worden alleen geschonken
indien dit van te voren afgesproken is. Dit geldt ook voor
dranken uit het buitenlands pakket, speciaal bieren en
kaartwijnen. Vraag ons naar de prijzen van deze dranken.

Voor bij de koffie

Prijzen per stuk (uitzonderingen vermeld)
Bonbon
Roomboterkoekje
Sweet Roos; diverse huisgemaakte zoetigheden
Slagroom truffel
Macaron
Mini petit fours, 1 / 1,5 / 2 per persoon € 1,25 /
Cake
Boskoops tuintje
Petit four
Gesorteerd gebak

€ 1,20
€ 0,85
€ 1,25
€ 1,25
€ 1,25
1,90 / 2,50
€ 1,50
€ 2,10
€ 2,60
€ 3,25

Huwelijksdag

Prijzen per persoon
Bruidstaart per persoon (< 20 personen)
€ 6,65
Bruidstaart per persoon (> 20 personen)
€ 6,25
De prijzen voor de bruidstaart zijn gemiddelde prijzen.
Serveerkosten
Standaard bruidspaartje voor op bruidstaart

€ 1,50
€20,00

TOELICHTING BRUIDSTAART

Wij werken samen met Banketbakkerij van den Berg.
Hier kunnen jullie zelf jullie bruidstaart uitzoeken.
Bovenstaande prijzen zijn een gemiddelde prijs. Wij
berekenen uiteindelijk de kosten door van de taart en
voor het aantal personen dat jullie besteld hebben.
Daarnaast berekenen wij serveerkosten.
Jullie mogen de bruidstaart ook zelf regelen. Dan
berekenen wij enkel serveerkosten.

Voor bij de borrel

Prijzen per persoon
Grissini (Italiaanse broodstengels) met dipjes
Nootjes & olijven
Zoutjes & nootjes
Crudité; rauwkost met frisse dip
Nacho's met salsa & guacamole (warm)
Zoutjes, nootjes & olijven
Nootjes, olijven & grissini met dipjes
Grissini met dipjes, verse notenmix & olijven

€
€
€
€
€
€
€
€

1,75
1,75
1,75
2,00
2,25
2,50
2,50
3,60

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

