
  

 

Een borrel, receptie of feest in  

Cafe de Sleutel 

Dat is lekker geregeld!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten of een afspraak maken?  

Neem contact met ons op via 050-3181454 

 

 



 

RECEPTIEARRANGEMENTEN van 2 uur vanaf 25 personen 

Onze enthousiaste en professionele bediening schenkt gedurende 2 uur onbeperkt drankjes - Brand 

bier, huiswijn, frisdrank en sappen -  en daarbij zijn er lekkere hapjes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Receptiearrangement Noorderhaven - 23,50 per persoon 

• Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment – Brand bier, goed glas wijn, fris, sap en koffie of thee 

• Borrelplanken met belegen en oude kaas, Groninger worst  
Rauwkost 
Tacochips met salsa en zoutjes 

• Bourgondische bitterballen en vegetarische bieterballen 
 
Receptiearrangement s’ Amuse - 25,50 per persoon 

• Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment -Brand bier, goed glas wijn fris, sap en koffie of thee 

• Nacho’s met salsa  

• Crostini’s met tomaatconcasse(v) 

• Borrelplanken met belegen en oude kaas, Groninger worst  
Rauwkost 
Gemengde nootjes en kaasstengels.  

• Bourgondische bitterballen en vegetarische bieterballen 
 

FEESTARRANGEMENTEN van 4 uur vanaf 40 personen 

 

Feestarrangement Noorderhaven – 35,00 per persoon 

• Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment – Brand bier, goed glas wijn, fris, sap en koffie of thee 

• Borrelplanken met belegen en oude kaas, Groninger worst  
Rauwkost 
Gemengde nootjes en tacochips met salsa  

• Bourgondische bitterballen en vegetarische bieterballen 
 
Feestarrangement s’ Amuse – 37,00 per persoon 

• Onbeperkt drankjes, Hollands assortiment – Brand bier, goed glas wijn fris, sap en koffie of thee 

• Nacho’s met salsa  



 

• Crostini’s met tomaatconcasse  

• Borrelplanken met belegen en oude kaas, Groninger worst  
Rauwkost 
Gemengde nootjes en kaasstengels.  

• Bourgondische bitterballen en vegetarische bieterballen 
 
Afstudeerborrel – 3 uur – 22,50 per persoon 

• Onbeperkt drankjes - Hollands assortiment – Brand bier, goed glas huiswijn, fris en sappen 

• Bourgondische bitterballen  -2 rondjes  

 

DRANKENASSORTIMENT  
• Koffie        2,50 

• Thee         2,50 

• Brand bier van de tap - Fluitje      2,75 

• Brand bier van de tap – Amsterdammer     3,00 

• Goed glas huiswijn      5,00 

• Prosecco       5,50 

• Heineken 0.0      4,00 

• Frisdrank en mineraalwater - vanaf    3,00 

• Sappen       3,00 

• Binnenlands gedistilleerd va.     3,00 

• Buitenlands gedistilleerd va.    4,50 
 

Huiswijnen 
• Rood – Nero d’Avola – Italie - Fluweelzachte wijn met aroma’s van rood fruit en specerijen 

• Wit – Sierra Noble – Sauvignon Blanc - Central Valley, Chili - Frisse droge wijn vol van smaak met rijke 

tonen van Citrus en tropisch fruit  
• Rosé - Virginie – Languedoc, Frankrijk - Fruitig, fris, zomers en verkwikkend   

• Zoete witte wijn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEER MOGELIJKHEDEN…. 

Drankenarrangement, alle drankjes op nacalculatie en hapjes per stuk: alles is bespreekbaar 
 
Drankenarrangement 
Onbeperkt drankjes – Hollands assortiment - wijn, Brand bier van de tap, frisdrank, sappen, 
mineraalwater, koffie en thee 
 

• € 7,50 per persoon per uur voor minimaal 2 uur te boeken, vanaf 20 personen.  
 

Speciaal bier, binnen- en buitenlands gedistilleerd en andere drankjes berekenen we op nacalculatie 

 
Aanvullende huisregels: 

• Als u extra versieringen wilt aanbrengen, kan dat in overleg. Plakband op schilderwerk en 

muren is niet toegestaan, evenals het gebruik van punaises. 

• Touwtjes aan de balken bevestigen is natuurlijk prima. Na afloop is het wel de bedoeling dat 

u alles zelf weg haalt.  

• Rijst en confetti is niet toegestaan. 

 

• Als een DJ of orkest extra opbouwtijd nodig heeft voor een feest, en extra betekent voor ons 

meer dan een uur voor aankomst van de gasten, dan kunnen we daar extra kosten voor in 

rekening brengen.  

 

 

 

 

 

  



 

Algemene voorwaarden 

• Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door onderstaande 
voorwaarden. Afwijkingen van de algemene voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover 
die schriftelijk en uitdrukkelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.  

• De offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen.  
• Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Wijzigingen in de BTW percentages en ook alle 

overige heffingen welke van overheidswege worden opgelegd komen voor rekening van opdrachtgever. 

• Een band of DJ dient zich qua volume aan te passen aan de woonomgeving. 

• Voor het inzien van de privacyverklaring inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijzen we 
naar onze websites. 

 
Prijzen 

• Voor het culinaire gedeelte (hapjes, diners, lunch, ontbijt, buffet etc.) wordt het opgegeven aantal gasten 
doorberekend in de prijs en niet het aantal aanwezige gasten. 

• Voor een drankenarrangement wordt het verschil tussen opgegeven en aanwezige gasten gemiddeld en  
doorberekend in de prijs. Als dranken op nacalculatie worden gefactureerd geldt dit niet. 

• Genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. 

• Als een partij voor een totaalbedrag is aangenomen en het aantal gasten is minder, dan is dit niet van invloed op 
het eindbedrag, tenzij van te voren duidelijk anders is overeengekomen. Bij meer gasten zal het bedrag in overleg 
worden aangepast.  

• Allergieën, bijzondere wensen en diëten dienen uiterlijk één week voor aanvang  van het diner worden 
doorgegeven. Hiervoor zullen we in de meeste gevallen extra kosten in rekening brengen.  

Wijzigingen en annuleringen 

• U kunt tot 7 dagen van te voren kosteloos het aantal personen wijzigen met maximaal 10 % afwijkend van het in 
eerste instantie genoemde aantal. Uiterlijk 2 dagen voor aanvang van het evenement kunt u nog wijzigingen 
doorgeven. 

• U kunt tot 6 maanden voor de bijeenkomst gratis annuleren. Daarna in overleg, afhankelijk van de 
omstandigheden en het vervolgtraject. 

• Klachten over de facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of telefonisch te 
worden ingediend.  

• Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn verder  van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca 
(UVH). Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek per mail toegezonden. De UVH zijn bindend voor 
iedereen die van onze diensten gebruik maakt, aangevuld met de voorwaarden zoals hierboven vermeld. 

 

Betaling 

• Betaling kan alleen geschieden per contante betaling, pin of op factuur. 

• Opdrachtnemer is gemachtigd om een aanbetaling van 50% van de begroting te vragen.  

• Facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. 

 

 


