
Per 01-01-2023

Prijzen : Shetlandbar ( ± 60 personen )

Voor : Verjaardag, Examenfeest, Kraamfeest e.d.

Huur Shetlandbar per dagdeel van 4 uren 117,50€      

Ieder uur langer betaalt u 27,50€        per uur

Koffie per pot 12-15 bakkies 9,00€          

Frisdrank 1,5 liter 5,00€          

Frisdrank liter 4,25€          

Vruchtensap liter 4,25€          

Fristi, chocomel flesje 20 cl 1,30€          

Rode wijn/Witte wijn droog  / Rosé  75 cl 9,50€          

Witte wijn zoet 100 cl 9,50€          

Bier flesje heineken 0,30 cl 1,55€          

Heineken of Radler (0.0) 0,30 cl 1,65€          

Radler flesje 2.0 1,80€          

Fustje bier heineken 8 liter ( Ong. 30 glazen ) 47,50€        

Fustje bier heineken 20 liter ( Ong. 80 glazen ) 113,00€      

Gedistilleerd per fles v.a. 15,00€        

Gebruik afvalcontainer 35,00€        

Alle prijzen zijn incl. b.t.w. Deze prijzen zijn alleen geldig voor de Shetlandbar!

Prijswijzigingen voorbehouden.

Dit geldt alleen Indien u zelf alles verzorgt

● U zorgt zelf voor de bediening/ ook wij kunnen bediening voor u  regelen tegen uurtarief

● U zorgt dat het vaatwerk gedaan wordt en dat u alles weer schoon terugzet op

de plek waar het vandaan komt. Anders worden hier extra schoonmaakosten voor berekend.

● u zorgt dat de Shetlandbar weer veegvrij opgeleverd wordt.

● Wij maken de toiletten e.d. weer schoon.

wij een vergoeding

● De zaal moet om uiterlijk 01.30 uur weer leeg zijn.

● Alleen de kale zaal huren is ook mogelijk dan betaald u per 4 uur € 210,00 incl.  btw

ieder uur langer betaald u € 40,00 extra dit is tot max.  60 -75  personen

Bittergarnituur 0,85€          per stuk

Koude hapjes vanaf 1,25€          per stuk

Warme en koude buffetten vanaf 15,00€        p.p.

Indien u het op prijs stelt dat wij u feest geheel verzorgen dan maken wij daar graag een afspraak 

over met u. Dan gelden er andere prijzen alshier vermeld is.

Informeer vrijblijvend naar de prijzen

Partycentrum "In 't witte Paard "

Cabauwsekade 42

3411 EC LOPIK (CABAUW)

Tel: 0348-551532/0620658149

Website: www.inhetwittepaard.nl

Email: info@inhetwittepaard.nl


