Arrangementen
Een stuk vlees of vis van de barbecue,
een drankje halen bij de tropische bar!
Heerlijk genieten!! Slecht weer, geen probleem.

Dé locatie voor uw compleet verzorgde BBQ of feest
Onze arrangementen kunnen alleen gekozen worden
in combinatie met een drankenpakket & in besloten ruimte.

Arrangementen (4uur)

prijs

Feest arrangement

Zoutjes, nootjes & bittergarnituur

BBQ Bali

Biefstuk, hamburger, kipfilet & saté

29.5

BBQ Lombok

Biefstuk, hamburger, kipfilet, saté, zalmpakketje
& gamba’s

32.5

BBQ Sumbawa

Biefstuk, hamburger, varkensfiletlapje, saté,
lamskotelet, zalmpakketje, tonijnsteak & gamba’s

37.5

20

Al onze BBQ’s worden geserveerd met: friet, huzarensalade, pasta salade,
groene salade en diverse sauzen zoals: mayonaise, BBQ saus, cocktail saus, aoli,
kruidenboter, pindasaus & pepersaus
Extra bij bestellen: Vlees: € 3.5 p.st. | Vis: € 4.5 p.st.

Iets extra’s bij aankomst?
Cocktail naar keuze
Prosecco per fles
Champagne per fles

8.5
25
80

Lekker voor na de BBQ

Luxe ijsbuffet
10 p.p.
Schotelgeld voor eigen taart 1.5 p.p

Drankenpakket 4 uur onbeperkt

prijs

Basic

tapbier, frisdrank, wijn, koffie & thee

17.5

10

5

Deluxe

Basic + rum, wodka, jenever, vieux & whisky

25.5

12.5

7.5

Royaal

Al onze dranken exclusief cocktails & sangria

29.5

18.5

11

+ 2 uur + 1 uur

Heeft u dieetwensen of een allergie? Geef het tijdig door.
Al onze prijzen zijn exclusief zaalhuur (afhankelijk van aantal personen).
Mocht u nog verdere vragen hebben kunt u altijd mailen naar Info@paal14.nl

Algemene informatie
Voor alle arrangementen wordt afhankelijk van het aantal personen en gekozen
arrangement tevens zaalhuur berekend. Wij informeren u hier graag over.
Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar rekenen wij 50% van het arrangement.
Uw optie/reservering vervalt na 14 dagen. Bevestigen graag via mail en/of telefoon.
Wij verzoeken uw aanbetaling van €500 over te maken naar bankrekeningnummer:
NL 12 RABO 0371261325 onder vermelding van uw naam en reserveringsdatum.
Het exacte aantal gasten dient u uiterlijk 2 dagen voor aanvang door te gegeven.
Live muziek in overleg met Paviljoenhouder.
DJ ’s zijn niet toegestaan tenzij het gehele paviljoen wordt afgehuurd.
Wij vertrouwen er op u met bovenstaande informatie van dienst te zijn geweest.
Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact
met ons opnemen. Natuurlijk kunt u ook even bij ons binnenstappen.
Met vriendelijke groeten,
Familie Grimbergen
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