Feestarrangementen
Een mooiere locatie om uw feest te vieren,
bestaat er eenvoudigweg niet!
De sfeervolle ambiance en de uitmuntende service, zijn de ingrediënten
voor een onvergetelijke dag. BRASA Beemster biedt grenzeloze mogelijkheden
voor de invulling van uw speciale gelegenheid. Wat uw wensen ook zijn:
wij denken graag met u mee en geven u met alle liefde advies, zodat u
zorgeloos naar deze heuglijke dag kunt toeleven. Ervaar het zelf en laat
u en uw gasten betoveren door onze medewerkers van BRASA.

Arrangement 1 ∞ Feest

Arrangement 2 ∞ Feest Deluxe

[ Gedurende 4,5 uur ]

[ Gedurende 4,5 uur ]

Uw glas wordt gedurende 4,5 uur bijgeschonken door onze

De gasten worden bij binnenkomst ontvangen
met een glas prosecco.

gastvrije medewerkers. U kunt kiezen uit bier, wijn, fris en
binnenlands gedistilleerd.
Assortiment van zoute koekjes en gemengde nootjes.

Uw glas wordt gedurende 4,5 uur bijgeschonken door onze
gastvrije medewerkers. U kunt kiezen uit bier, wijn, fris,
binnenlands en buitenlands gedistilleerd.

3x een selectie van warme hapjes

Assortiment van zoute koekjes en gemengde nootjes.

2x een selectie van luxe koude hapjes

3x een selectie van warme hapjes

Eventuele aanvullingen op uw arrangement zijn
uiteraard bespreekbaar.

2x een selectie van luxe koude hapjes
Eventuele aanvullingen op uw arrangement zijn
uiteraard bespreekbaar.

33,5 p.p.
kinderen 17,5 p.p.
(4-12 jaar)

37,5 p.p.
kinderen 19,5 p.p.
(4-12 jaar)

Prijzen zijn gebaseerd op gezelschappen vanaf 40 personen

DINER
3-gangen diner
4-gangen diner
Koud & Warm Buffet
Walking dinner 5-gangen
Walking dinner 6-gangen

€ 35,5 p.p.
€ 42,5 p.p.
€ 32,5 p.p.
€ 33,75 p.p.
€ 40,5 p.p.

STYLING
Een stijlvolle aankleding met een persoonlijke touch mag
natuurlijk niet ontbreken. Wij werken samen met Talisa Steenkamp
(Tasty Events - www.tastybytalisa.nl) en Esther Been (Maravillas www.maravillas.nl). Zij voelen precies aan wat uw feest nodig heeft!
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