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DAGFEEST ARRANGEMENTEN 2022
Buffet arrangement
Een klassiek buffet arrangement staat garant voor een compleet feest. Koffie, heerlijk borrelen
en genieten van een heerlijk buffet. Bijvoorbeeld van 15.00 t/m 19.00 uur. Het buffet wordt om
17.00 uur geserveerd.
Ontvangst met koffie of thee met petitfour
Drank all-in* [4 uur]
Nootjes op tafel
Griethse Poort Royale buffet
Prijs

: 53,50 per persoon

Helemaal compleet arrangement
Een feestmiddag met alles erop en eraan. Bijvoorbeeld van 15.00 tot 19.30 uur.
Ontvangst met koffie of thee met petitfour
Drank all-in* [4,5 uur]
Nootjes op tafel
Buffet de luxe
Dessertbuffet
Op het einde koffie of thee met bonbon
Prijs

: 64,50 per persoon

* Deze prijzen zijn inclusief onbeperkt koffie, thee, frisdrank, vruchtensappen, Grolsch pils,

Grolsch Radler, Grolsch speciaalbier, wijnen, sherry, port, vermouth, jenever, vieux, passoa, safari
en apfelcorn.
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DAGFEEST ARRANGEMENTEN 2022
Jubileum Arrangement
Vier uw verjaardag of jubileum gezellig met familie en vrienden. De hele middag samen van
bijvoorbeeld 14.00 t/m 17.30 uur.
14.00 uur Ontvangst met koffie, thee met gesorteerd gebak.
Drank all-in*
Nootjes op tafel
1 x Traditioneel koud hapje en 1 x warme bittergarnituur.
17.00 uur Soep [groente en/of tomatensoep]
Aansluitend koffie of thee met broodje kroket of frikadel.
17.30 uur Einde
Prijs

: 33,25 per persoon

Familie Arrangement
Gezellig middag met familie en vrienden met een uurtje bowlen.
15.30 uur Ontvangst met koffie, thee met mini-muffin.
3 consumptiemunten per persoon [fris en bier = 1 munt. Wijn = 1,5 munt]
Overige drankjes op totaal rekening of per persoon.
16.00 uur Bowlen 1 uur
17.00 uur Combibuffet ‘t Grieth
18.30 uur Einde
Prijs

: 37,50 per persoon
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