Feesten
Dranken
Dranken
Wanneer u een besloten partij viert bij Nielz is het mogelijk
om te kiezen voor een drankenarrangement.
Bij een Hollands drankenarrangement kan er onbeperkt gedronken
worden van het binnenlandse assortiment. Dit bestaat uit
koffie, thee, bier, huiswijn, frisdrank en binnenlandse
likeuren.
Er geldt een minimale afname van drie uur. Het arrangement kan
gedurende het feest met maximaal één uur verlengd worden.
Dit arrangement is te boeken vanaf 25 personen.
Het is mogelijk om dranken uit het buitenlandse assortiment te
laten schenken tijdens uw partij. Deze dranken zullen dan
apart worden geturfd en op basis van nacalculatie worden
berekend.
Uiteraard is het ook mogelijk om geen drankenarrangement te
bespreken en alle drankjes apart te laten turven.

Drankenarrangement 1e uur
6.50

Drankenarrangement volgend op 1e uur, per uur
5.50

Muziek
Muziek
Leuke (dans)muziek tijdens uw partij maakt de sfeer compleet!
U kunt kosteloos gebruik maken van een van onze
muziekcomputers.
Deze verzorgen gezellige achtergrondmuziek tijdens uw feest.
Voorbeelden van genres die de computer kan laten draaien zijn
top 40, easy listning, zomerse hits, jazz, neerpoot of jaren
'70-nu.
Wilt u dat de muziek op deze avond een belangrijker rol
speelt?
Bij ons kunt u een deejay boeken die ervoor zorgt dat uw
gasten los gaan op de dansvloer! Uiteraard bespreken wij van
tevoren uw wensen wat betreft nummers, stijl en opbouw van de
muziek.
Zelf een deejay boeken kan ook!
Deze kan gebruik maken van onze apparatuur. De kosten hiervoor
bedragen 75.-.
Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van een
microfoon (voor toespraken e.d.)
300.- voor drie uur
ieder extra uur 75.00

Cocktailz

Cocktailkaart

Koude hapjes & warme snacks
Luxe koude hapjes
geserveerd op een canapé
-

tonijnsalade
zalm roomkaas
gerookte forel
ham meloen
haring
brie
carpaccio

- filet Americain
- tapenade
- ham/roomkaas
- pate
- kip-kerrie
0.80 p.st.

Warme hapjes
- bitterbal
- bamihapje
- nasihapje
- kaassouffle
- kipnugget
- frikandel
- vlammetje
- gehaktballetje
0.60 p.st.

Sweets
Twentse krentenwegge
per stuk
1.-

Donuts
per stuk
1.20

Cheesecake petitfour
per stuk
2.-

Scones met clotted cream en Bonne Maman jam
per stuk
3.-

Assortiment taart met slagroom
per stuk
3.-

Chocolaatjes, mint en nougat
1.50 p.p.

zoete lekkernijen op en etagere
macarons, cupcakes, brownies en muffins
3.90 p.p.

Bites
Bites
voor op tafel (wordt bijgevuld gedurende het feest)

Notenmix
0.60 p.p.

Olijven
0.90 p.p.

Stokbrood en knoflooksaus
0.90 p.p.

Stokbrood en pesto
0.90 p.p.

Stokbrood en kruidenboter
0.90 p.p.

Stokbrood en tapenade
0.90 p.p.

Bakje saus extra
0.40 p.p.

Tortillachips met salsasaus
0.90 p.p.

Midnight Snacks
Zachte bollen met ham en kaas (2 p.p.)
3.50 p.p.

puntzak met friet en mayonaise
3.- p.p.

broodje kroket/frikandel
3.- p.p.

broodje warme beenham
met honing-mosterdsaus
4.50 p.p.

sate van kipdijvlees met stokbrood
6.- p.p.

sate van varkenshaas met stokbrood
6.90 p.p.

