April 2020

Een compleet uitje voor het hele team! Er kan gekozen
worden uit een borrel of een buffet arrangement. De pubquiz,
inclusief quizmaster en de vragen zijn geregeld. Zodra de
teams zijn samengesteld kan het spel beginnen! Eén ronde
wijden aan jullie team/afdeling/bedrijf? Dat kan! Overleg de
mogelijkheden en we stellen jullie eigen ronde samen!

Arrangement ‘Let the game begin’
All-In borrel & pubquiz arrangement

20.00 uur Ontvangst koffie/thee met een Sweet Roos.
20.15 uur

DRANKENPAKKET

Tijdens het arrangement verzorgen wij onbeperkt;
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. Het schenken van
buitenlands gedistilleerde dranken is mogelijk tegen
een meerprijs.

De pubquiz gaat van start! De teams bestaan
uit 4 - 8 personen. Elk team verzint zijn eigen
teamnaam. Er zullen 6 rondes van elk 20 minuten
gespeeld worden. De quizmaster staat te
springen om de vragen af te vuren!
20.30 uur: 1e ronde
20.50 uur: 2e ronde
21.10 uur: 3e ronde

21.30 uur De strijdbijl wordt even begraven... Tijdens
een korte pauze heeft iedereen de tijd om
even bij te komen en bij te kletsen. Er wordt
een bittergarnituur geserveerd (1 p.p.)
22.00 uur De quiz wordt vervolgd met de laatste 3 rondes.
Op tafel serveren we nacho’s met salsa en 		
guacamole.
22.00 uur: 4e ronde
22.20 uur: 5e ronde
22.40 uur: 6e ronde
23.00 uur De quiz is ten einde. Alle formulieren worden
verzameld en het tellen kan beginnen.
23.15 uur

Als afsluiter zal de quizmaster bekend maken 		
welk team zich winnaar van de avond mag
noemen en wie de sportieve verliezer is.
Er wordt bittergarnituur geserveerd (2 p.p.).

00.00 uur Einde van de avond.
Prijs eten & drinken € 26,35 per persoon (min. 25 personen)
Prijs pubquiz € 550,00 per gezelschap

25 - 250 personen

PUBQUIZ

Inclusief: quizmaster, vragen en materiaal quiz,
audiovisuele middelen en prijzen voor het winnende
team (voor het hele team hetzelfde, flesje wijn of
bierpakketje.

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en gelden voor de
Rosariumzaal, Parq Lounge en Mulder Foyer. Voor grote
gezelschappen reserveren wij onze Theaterzaal. Hiervoor
wordt een toeslag berekend.

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

April 2020

Een compleet uitje voor het hele team! Er kan gekozen
worden uit een borrel of een buffet arrangement. De pubquiz,
inclusief quizmaster en de vragen zijn geregeld. Zodra de
teams zijn samengesteld kan het spel beginnen! Eén ronde
wijden aan jullie team/afdeling/bedrijf? Dat kan! Overleg de
mogelijkheden en we stellen jullie eigen ronde samen!

Arrangement ‘The winner takes it all’
All-In borrel & pubquiz arrangement

18.00 uur Ontvangst met een consumptie naar keuze.
De borrelplanken worden op tafel geplaatst.
- Gevulde peppadew
- Gamba’s in knoflookolie
- Gemarineerde zalmrol met dille
- Broodje carpaccio met truffelsaus
- Gemarineerde olijven
- Pittige worstjes
- Spaanse serranoham
- Spianata Romana
- Old Amsterdam
18.15 uur

De pubquiz gaat van start! De teams bestaan
uit 4 - 8 personen. Elk team verzint zijn eigen
teamnaam. Er zullen 6 rondes van elk 20 minuten
gespeeld worden. De quizmaster staat te
springen om de vragen af te vuren!
18.30 uur: 1e ronde
18.50 uur: 2e ronde
19.10 uur: 3e ronde

DRANKENPAKKET

Tijdens het arrangement verzorgen wij onbeperkt;
		
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.

PUBQUIZ OP LOCATIE

Hebben jullie zelf een geschikte locatie voor de
pubquiz? Dan komen wij gewoon naar jullie toe!
Informeer naar de mogelijkheden.

19.30 uur De strijdbijl wordt even begraven... er staat
			
een heerlijk buffet klaar:
			
Maak jouw favoriete burger!
		
Meat & fish:
- Black Angus beef in ketjapsaus
- Krokante kip met chili
- Pork beef met verse pesto
- Gamba met koriander en knoflook
Toppings:
- Pomodori tomaten
- Indische uitjes
- Augurken
- IJsbergsla
- Diverse sauzen
Extra’s:
- Roseval aardappel partjes
- Frites
20.30 uur De quiz wordt vervolgd met de laatste 3 rondes.
20.30 uur: 4e ronde
20.50 uur: 5e ronde
21.10 uur: 6e ronde
21.30 uur De quiz is ten einde. Alle formulieren worden
verzameld en het tellen kan beginnen.
De desserts worden uitgeserveerd:
- Glaasje tiramisu
- Glaasje panna cotta met bosvruchten
21.45 uur Als afsluiter zal de quizmaster bekend maken 		
welk team zich winnaar van de avond mag
noemen en wie de sportieve verliezer is.
22.30 uur Einde van de avond.
Prijs eten & drinken € 56,25 per persoon (min. 25 personen)
Prijs pubquiz € 550,00 per gezelschap
Het arrangement is ook te combineren met één van
onze andere buffetten, proeverijen en diners. Informeer
naar de mogelijkheden.

PRIJZEN WINNEND TEAM

Voor alle teamleaden verzorgen wij een leuke prijs. Je
hebt hierin de keuze uit een flesje wijn of een bierpakketje. Voor het gehele team wordt de vooraf gekozen
prijs verzorgd.

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

