arbie’s
beachhouse
Event packages 2022

www.arbies.nl

In deze brochure vind je meer informatie over onze
ruimtes, faciliteiten en onze arrangementen. Ons team
denkt graag mee over de mogelijkheden.

welcome

to Arbie’s Beachhouse

Voor het ultieme strandgevoel hoef je niet helemaal naar de kust te reizen: Arbie’s biedt alles
wat je kunt wensen voor een (zomerse) middag en/of avond optimaal genieten. Zowel jong als
oud is bij ons welkom voor een hapje, een drankje of een middagje zwemmen.
De gunstige ligging aan de rand van Berkel-Enschot maakt ons Beachhouse en strandbad niet
alleen goed bereikbaar vanuit Tilburg, maar ook vanaf de A58 en N65. Ben je op zoek naar een
toffe locatie voor het vieren van een 25-jarig huwelijk, een jubileum, bijzondere verjaardag,
familiereünie of groepsbarbecue? Kies dan voor Arbie’s Beachhouse in Berkel-Enschot! Deze
hippe hotspot is de ideale plek voor een uniek feestje in ‘tropical style’.
Bekijk snel wat Arbie’s je te bieden heeft.

Onze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar we blijven mensen. Er kunnen daarom geen rechten
ontleend worden aan de hierna vermelde informatie en bijbehorende prijzen. Mede met het oog op verschillende actualiteiten
en ontwikkelingen kunnen de prijzen bovendien aan verandering onderhevig zijn, ze vormen daarom een indicatie.

Enjoy!

Arbie’s
Beachhouse
Rauwbrakenweg 38
5056 EJ Berkel-Enschot
013-5331282
info@arbies.nl
arbies.nl
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High Tea
Gezellig bijkletsen en eten met vrienden/vriendinnen? Of een verzorgd hapje en drankje voor
bij een bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest, babyshower of verjaardag? Het gehele jaar serveren wij
een high tea. In de zomer lekker op het terras in het zonnetje, in de winter in het
Beachhouse, gezellig in je eigen hoekje. De high tea is te bestellen vanaf vier personen.
Wij maken een samenstelling van diverse zoete en hartige lekkernijen.
Onze high tea ziet er als volgt uit:

2,5 uur ongelimiteerd thee
(inclusief verse gember thee en verse munt thee)

Diverse belegde minibroodjes
met o.a. eiersalade, avocado, zalm en mozzarella.

Huisgemaakte quiche
kopje soep
(Bretonse vissoep of tomatensoep)

Zoetigheden
o.a. brownies, mini muffins en mini macarons.

optioneel aangevuld met (3,50 euro per item):
Astoria 9.5 Cold Prosecco
Verse Jus d’orange
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tafel van zomerse
heerlijkheden

euro
per persoon

Een volledig gedekte, aangeklede en
oogstrelende tafelopstelling op elke gewenste plek
op het terrein. Om van zoveel mogelijk
heerlijkheden te kunnen genieten wordt alles in
een bescheiden formaat gemaakt.

The ultimate Arbie’s veggie sandwich

diverse salades
griekse yoghurt en kwark

Club sandwich Classic

cereals

Soep naar keuze

vers fruit

(o.a. burrata, roma tomaat, spinazie,
guacomole)

(vraag onze collega’s naar de soepen van het
seizoen)

2 versgeperste sappen, zuivel, thee, koffie

scones
met clotted cream

American pancakes

versgebakken broodjes

Frisse taart

met diverse vlees-, kaas- en gerookte
vissoorten als beleg

marmelades en confituren

bijvoorbeeld vruchtentaart, cheesecake of
citroentaart

vergaderen in stijl
Ben je op zoek naar een vergaderruimte met een fijne,
informele sfeer op een unieke locatie? Kies dan voor

arbie’s beachhouse: een unieke horecaspot

vergaderen bij Arbie’s Beachhouse. De ruimte kan naar
wens aangekleed en ingericht worden en beschikt over
een beamer en geluidsinstallatie. Wij kunnen gedurende

Even volledig ontsnappen uit de drukte van de dag en jezelf voor één dagje op vakantie wanen?
Dan ben je bij Arbie’s aan het juiste adres. Arbie’s Beachhouse is met recht een unieke horecaspot te

de vergadering zorgen voor hapjes en drankjes. Informeer
eens naar de mogelijkheden! In onze vergaderruimte

noemen. Niet alleen vanwege de perfecte ligging en de unieke menukaart, maar zeker ook door de

bieden wij plek voor 15 personen. Van september t/m juni

altijd zomerse sfeer in het restaurant.

zijn er mogelijkheden de gehele locatie te gebruiken en dus

Laat je verrassen door ons sfeervolle interieur met kleurrijke elementen.
Aan ieder klein detail is gedacht! Ons vrolijke en gastvrije team staat voor je klaar om je een volledig
ontspannen dag te bezorgen. Of je nu wilt lunchen, dineren of borrelen: bij Arbie’s Beachhouse ben je
altijd meer dan welkom!

met meerdere personen samen te komen! In juli en
augustus kunnen jullie privé gebruik maken van de
vergaderruimte, maar wordt de rest van de locatie ook
gebruikt door andere gasten. We bekijken samen graag de
mogelijkheden met je. Neem voor meer informatie contact
op met ons op via info@arbies.nl.

Meeting at
the Sharkroom
25

BASIC
-

Ongelimiteerd koffie, thee, water en juices
Projector/plasmascherm
Flipchart met papier en marker
Schrijfmateriaal, pepermunt en Wi-Fi

euro
per persoon

upgrades
Arbie’s sandwich lunch 							 14,50 p.p.
Meeting break met healthy snack

4,50 p.p.

					

24,50 p.p

Arbie’s 2 gangen lunch
Verse soep, frisse goed gevulde salades, vers brood, verschillende soorten
beleg.
(Tegen een meerprijs van 2 euro serveren we een kroket erbij)

Energizer break

							

BBQ arrangement the Pointbreak		

			

3-uurs drank afkoop
van bier, fris, wijn en speciaalbier van de tap		

4,50 p.p.
24,50 p.p.
24,00 p.p.

00

Activiteiten
Arbie’s|Strandbad
de Rauwbraken
Ben je op zoek naar een activiteit voor het team? Dan ben je bij ons aan het
juiste adres! We werken samen met GH Events en 2BFit. Met deze samenwerking verzorgen we gezamenlijk het perfecte uitje voor jullie gezelschap!
We bieden diverse activiteiten aan. Dit is uitstekend te combineren met
onze eet-en drinkarrangementen. Uiteraard is elk event maatwerk.
Om je al een indruk te geven van enkele mogelijkheden, hebben we in onze
activiteitenbrochure al enkele activiteiten voor je uitgewerkt!
Naast de zaken beschreven in deze brochure, zijn er meerdere
mogelijkheden, contact info@arbies.nl voor meer mogelijkheden!
Of kom gezellig langs, dan vertellen we je er graag meer over!
Gedurende de maanden april t/m juni kunnen we onze locatie exclusief
aanbieden van maandag tot en met donderdag. In de maanden
september t/m maart kunnen we de locatie exclusief aanbieden van
maandag t/m zondag voor jullie gezelschap.
In de maanden juli en augustus kunnen we in onderling overleg jullie event
bespreken en de mogelijkheden bekijken. Dit heeft te maken met het feit
dat we in deze maanden ook Strandbad de Rauwbraken
exploiteren en dagelijks vele bezoekers mogen ontvangen.
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It’s Lunch
time….
Neem plaats in het Beachhouse of plof lekker neer op onze banken op het terras om te
genieten van je welverdiende lunch break. Wij hebben de lekkerste sandwiches voor je
samengesteld. Kies jouw favoriet!
Heb je geen zin om te kiezen, of heb je last van keuzestress door al dat lekkers? Ga dan voor
een lunchplank! Dus “… Keuzestress door al dat lekkers? Ga dan voor een lunchplank
(te bestellen vanaf 20 personen)! Onze chef heeft met zorg de lekkerste sandwiches voor je
uitgekozen. Gegarandeerd voor ieder wat wils. Naast de sandwiches serveren wij een glas
prosecco of jus d’orange.

OCEAN WAVE SANDWICH
Gerookte zalm, tomaat, rode ui, ei, kappertjes en Wasabi-dressing.

CUBANO’S BAGUETTE

drank
assortiment
Onbeperkt bier van de tap, witte wijn, rode
wijn, rosé, frisdranken, koffie, thee, radlers en
een alcoholvrij assortiment.
Bij Arbie’s Beachhouse kun je een afkoop
pakket samenstellen. We maken hierin
onderscheid tussen diverse type events.

Events tot 4 uur
Afkoop 8,00 p.p.p.u.

Events langer dan 4 uur
Afkoop 6,50 p.p.p.u.

Uitbreiding drank arrangement
(o.b.v. 4 uur)
Heb je voor minimaal 4 uur bovenstaand
drankarrangement afgekocht? Dan kun je die
upgraden met onderstaande items.
Per uur
Fine wines & speciaalbieren (i.o.o.)
Bacardi, Vodka, Redbull en Gin
Binnenlands gedistilleerd vanaf
Buitenlands gedistilleerd vanaf
dranken

2,00 p.p.p.U.
2,00 p.p.p.U.
2,00 p.p.p.U.
2.00 p.p.p.U.

7,95 p.p.
7,95 p.p.
4,95 p.p.

Langzaam gegaarde procureur, mosterd, boerenham, Gruyère, tomaat en augurk.

CHICKEN TONIGHT

Welkomstdranken/aperitief

Gegrilde kipfilet, bacon, kaas, honingtomaatjes, gegrilde courgette en ras el hanout dressing.

SMASHED AVOCADO
Avocado, ei, gerookte amandelen, honingtomaat, rucola, Wasabi-dressing + gerookte zalm of bacon naar keuze.

Welkomstcocktail
Astoria 9.5 Cold Prosecco
Cava MVSA brut
Taittinger Champagne		

Bij Arbie’s ben je echt op de juiste plek als je iets
te vieren hebt! We houden wel van een feestje
en organiseren dit dan ook graag voor je.
Omdat de mogelijkheden bij ons eindeloos zijn,
hebben we al een aantal zaken voor je in diverse
pakketten vormgegeven. Jij kiest de datum,
maakt je wensen kenbaar en wij regelen de rest!
Bij partijen van 30 personen en meer worden
onze tafels standaard voorzien van
tafelgarnituur. De tafelgarnituur bestaat uit
kaasstengels, olijven en nootjes.

borrel
ARRANGEMENTEN
Wij bieden maatwerk voor al onze borrels. Toch
hebben we enkele opties voor u op een rijtje
gezet om daar uw drank arrangement mee aan
te vullen.

Borrelarrangement #1		

5,95 p.g.
4,50 p.g.
5,50 p.g.
9,95 p.g.

5,75 p.p.

- Tafelgarnituur (kaasstengels, olijven en nootjes)
- 2 rondes met bittergarnituur
- 1 ronde bruschetta’s

Borrelarrangement #2		

Per persoon
Cocktailbar (3 soorten)
Gin Tonic Bar (3 soorten cocktails)
Sangria Bar		

Drinks and food

8,75 p.p.

- Tafelgarnituur (kaasstengels, olijven en nootjes)
- Arbie’s Beachbites plateau
- 3 rondes met bittergarnituur

Borrelarrangement #3		

18,75 p.p.

-Tafelgarnituur (kaasstengels, olijven en nootjes)
- Brood met smeersels
- 3 rondes met bittergarnituur
- Samengestelde snackplank
(Keuze uit één item p.p.: brioche broodje met pulled
chicken, mini broodje hamburger, brioche broodje
pulled no pork (v) of een stokje sappige kippendijensaté met satésaus)”
- Puntzak friet met mayo

BUENOS NACHO’S @ ARBIE’S

9,00 p.st.

Een zomerse avond, verrukkelijk
eten, koele drankjes, beach vibes en
gezellige mensen om je heen... Dát is
een BBQ bij Arbie’s! Speciaal voor jou
hebben we een viertal BBQ
arrangementen voor je
samengesteld.

Nacho’s vega
Geserveerd met zure room en guacamole

Nacho’s chicken
Geserveerd met zure room en guacamole

Nacho’s gamba’s
Geserveerd met zure room en guacamole

OVENBROOD

5,00 p.st.

Deze arrangementen zijn exclusief
koksbegeleiding. Indien
koksbegeleiding gewenst is,
berekenen wij hier 30 euro p.u. voor.

Met olijfolie, gezouten roomboter, zeezout en
tapenade

build your own
Stel je eigen bittergarnituur samen of ga voor
de grote mix

Mini frikandel				
Kipnugget
Bitterbal van De Jong
Kaasstengel			
Chicken bite			
Butterfly garnaal		
Thaise mini loempia		
Bittergarnituur van 50 stuks
Bittergarnituur van 100 stuks

beach
borrel

De mix bestaat uit nasihapjes, bamihapjes,
gehaktballetjes, mini frikandellen, kaashapjes, kiphapjes, kipnuggets en hete hapjes.

4,50 p.p.

Plateau met Serranoham, boerenham, chorizo,
buffelmozzarella, Manchego, gerookte zalm,
amandelen, avocado-dip, nacho’s, brood,
kruidenboter en hummus

arbie’s hot PLATTER
Rijk gevuld plateau met cheese fingers,
bitterballen, mini frikandellen, chicken bites,
crab cakes, Padrón pepers, butterfly garnalen en
diverse dips

ARBIEQUE

Ook aan de vegetariër is gedacht!

Bij een dagje strand horen natuurlijk
verfrissend drankjes én hartige hapjes! Maak
je dag compleet en laat de tafel vullen met
allerlei heerlijke Beach Bites. Kies jouw
favoriet uit ons uitgebreide assortiment.

ARBIE’S PLATTER

0,80 p.st.
0,80 p.st.
1,00 p.st.
1,00 p.st.
1,20 p.st.
1,00 p.st.
0,80 p.st.
32,50
59,50

4,50 p.p.

Op bestelling houden wij rekening met vegtarische snacks.

Arrangementen…

late night snacks
Puntzakje frites met mayo
1/2 tosti ham en/of kaas
Broodje kroket of frikandel
Brioche met pulled chicken
Mini broodje hamburger		
Stokje saté van kippendijen
Twee Thaise loempia’s

2,50 p.st.
2,50 p.st.
3,50 p.st.
3,50 p.st.
5,50 p.st.
5,50 p.st.
5,50 p.st.

menu’s

little ones bbq

catch of the day

€ 10,50

Lekker snoepen van een goed stukje

the Barney

€ 22,50

vlees en een fris ijsje na.

Speared gamba’s € 32,50

Een echte mannen barbecue

-

100% rundvleesburger

bestaande uit 400 gram

-

sappige saté van kippendijen

5 spiezen met 5 grote gemarineerde gamba’s

kwaliteitsvlees.

-

salade, brood en sausjes

Hele Roodbaars in de klem € 34,50

-

ranja

heerlijk kruidige verse vis, 5 porties

-

Raketje

-

100% rundvleesburger

-

heerlijk gekruide speklap

Zalige zalm in de klem € 32,50

-

sappige kipkarbonade

verse vis, zacht van smaak, 5 porties

Geserveerd met 2 frisse salades,

Zeebaars filets € 29,50

4 complementaire sauzen en stokbrood

ziltige verse vis, 6 filets

Cowabunga

€ 19,50

Barbecueën zoals het hoort, no
nonsense, gewoon lekkere producten
van topkwaliteit.
-

100% rundvleesburger

-

sappige saté van kippendijen

-

heerlijk gekruide speklap

Geserveerd met 2 frisse salades,
4 complementaire sauzen en stokbrood

point break

€ 25,50

Een barbecuepakket voor de fijnproever
,bestaande uit 2 classics en een
heerlijk stukje vis.
-

100% rundvleesburger

-

sappige saté van kippendijen

-

verse zalm / tonijnspies

Al onze BBQ menu’s worden standaard
geserveerd met een keuze uit de
hieronder beschreven salades

Geserveerd met 4 frisse salades,

Pastasalade

heerlijke groenten van de BBQ,

met olijven, tomaat, basilicum en pijnboompitten

vloerbrood en 4 complementaire sauzen

Veggie BBQ
Met dit veggie barbecuepakket kun

€ 18,50

Groene zomerse salade
met pittenmix, tomaat en komkommer

je heerlijk genieten en ook nog eens

Amerikaanse coleslaw

gezond.

met crème fraîche

-

gepofte zoete aardappel

-

American Corn on the cob

Mediterraanse Couscoussalade

-

knapperige groentespies

met onder andere olijven en feta

-

kruidige sojaburger

Geserveerd met 2 frisse salades,
4 complementaire sauzen en stokbrood

Nice to meat
Entrecote australisch, 200gr €16,50
heerlijk met vet gemarmerd vlees

Tomahawk Steak, 1600gr € 95,00
onwijs smakelijk stuk vlees, genoeg voor 5 porties

Speenvarken aan spit, 15 kg € 249,50
slow cooked, krokante huid, mals vlees,
genoeg voor 20 porties

Voor je gezelschap een leuke BBQ organiseren, maar
dan net even wat anders? We bieden een arrangement
aan waar we speciaal voor jullie gezelschap een
smoker laten komen inclusief begeleiding. de smoker
zelf is een ware eye catcher en onze gerechten hebben
een fantastische smaak.

Smokey
menu
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Arbie’s
Smoker Menu
ideaal voor
bruiloft of
Familie feest

Het ‘Smokey Menu’ bestaat uit de volgende
heerlijkheden
-

Lauwwarme aardappelsalade
Gemengde gegrilde groenten
Koude rauwkostsalade en fruitsalade

U kiest uit 3 gerechten
Surf & turf.
(angus sukade met grote knoflook gamba)
Geglazeerde zalmmoot / gekruide zalmmoot
Gemarineerde kip op flatbread met een
biermayonaise
Kabeljauwhaasje met pesto omwikkeld met
rauwe ham
Spies van diamanthaas met knoflook/peper
kruiden
Angus burger ( bijv Turks gekruid )
Spareribs ( diverse smaken mogelijk )
Iberico spareribs
Brood met smeersels
Indien meer dan 3 gangen dan per extra gang
( vlees / vis / vega ) 3,50 pp toeslag

Smokey
borrel menu
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Smoker borrel garnituur ( finger food ) 4 stuks pp
voor 14,50
Keuze uit:
Iberico Rib fingers
Moink balls
Kip spiesje
Sukade van angus
Mini broodje Kipburger
Mini pita pulled pork
Garnalen spiesje
Of vega variatie

eat, talk
and walk
@ARBIE’S
Met je gezelschap lekker dineren in onze
stretchtent, beachhouse of op diverse plekken
op ons terrein. Deze menu’s kunnen we
aanbieden in diverse vormen.
Doorgaans wordt de keuze van het menu
doorgegeven om de snelheid en weinig waste te
bevorderen.
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DELUXE DINNER
@Arbie’s Beachhouse
Starter

Arbie’s borrelplank, vloerbrood, olijvensalsa, serano ham en
gerookte amandelen

Voorgerecht

Frisse gamba salade
Gamba’s pil-pil, little gem sla, cocktailsaus, Sud’n Sol tomaat, rode ui
en pittenmix
***

Zomerse Carpaccio
Frisse kruidendressing, cherry tomaat, Parmezaanse kaas, rucola
en geroosterde pitten.

Tussengerecht

Romige Courgettesoep

Gerookte paling, croutons en paprika olie

Hoofdgerecht

ZEEBAARS
Groene pesto, Parmezaanse kaas, verse groente van de kamado, citroen
***

Diamanthaas steak van de grill
Verse groente van de kamado en roast potato, jus van rode wijn

Nagerecht

Alle zoetheid op een stokje
Keuze uit een assortiment zoete lekkernijen.
***

Grilled Pineapple

Witte chocolade mousse, dragongelei en crumble

euro
per persoon
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DELICIOUS DELIGHTS
@Arbie’s Beachhouse
Starter

Vloerbrood, smeersels

Voorgerecht

euro
per persoon

The Arbie’s
Experience
Heb je iets te vieren en wil je dat de zorg rondom eten je
volledig ontnomen wordt? Op aanvraag vanaf 30 personen
serveren wij diverse zorgvuldig samengestelde buffetten.
Kies een buffet naar keuze! Alle buffetten bestaan uit diverse
koude en warme gerechten. Staat uw perfecte buffet er niet
tussen? Dan horen we graag uw wensen zodat we samen de
mogelijkheden kunnen bekijken.

perfect 10
2650 per persoon

The Line-up
2950 per persoon

Zomerse Carpaccio

Ovenbrood

Ovenbrood

Frisse kruidendressing, cherrytomaat, Parmezaanse kaas, rucola en
geroosterde pitten

Meergranenbrood uit de oven met kruidenboter,

Vers brood, smeersels, roomboter

Tussengerecht

Caprese

Gamba salade

Buffelmozzarella met zongedroogde tomaten,

Frisse sla, gamba’s gemarineerd en gebakken in

pesto- olie, amandelen, cashewnoten en olijven

peperolie

Couscous salade

Carpaccio salade

Couscous met Ras-el-Hanout, dadels, olijven en feta

Flinterdun gesneden vlees, truffelmayonaise, rucola,

Frisse caprese salade
Buffelmozzarella, little gem sla, pesto-olie, cherrytomaat en rode ui
***

Hartige Runderbouillon van Ossenstaart
Verse groenten en gehaktballetjes

Hoofdgerecht

ZEEBAARS

hummus en tapenade

pittenmix

Groene pesto, verse groente van de kamado en citroen
***

Bisque
Goed gevulde bouillon gemaakt van garnalen, saf-

Short Ribs

saté van sappige kippendijen

fraan en tomaat

Sous-vide gegaarde Short ribs gelakt met een

Friszure salade, cassave kroepoek, skin-on fries en satésaus

Saté van kippendijen

kruidige marinade

Malse kipsaté met satésaus, kroepoek en gebakken

Pasta Zalm

uitjes

Al dente linguine, gerookte zalm en witte wijn saus

Keuze uit een assortiment zoete lekkernijen
***

Curry

Ijsmand

Licht pittige curry van kokos, witvis, koriander en

Keuze uit een assortiment zoete lekkernijen

Grilled Pineapple

zoete aardappel

Nagerecht

Alle zoetheid op een stokje

Witte chocolade ijs, slagroom

Fruit en Slagroom
Vers fruit met gesuikerde room

IJsmand
Diverse ijsjes van onze Beachbar

Gegrilde ananas
Gin, steranijs, kokos panna cotta, limoen-ijs en
crumble

Wist je
dat?
Wist je dat... de naam van Arbie’s Beachhouse
gebaseerd is op ons bijbehorende strandbad
(De Rauwbraken)? Om de beach vibe na een dagje
strand te behouden, is ons Beachhouse ingericht
met allerlei elementen die gelinkt zijn aan het
strand. Kijk eens goed om je heen... aan ieder
detail is gedacht.

Wij heten je uiteraard buiten de zomerperiode
ook van harte welkom in onze Beachhouse voor
een heerlijke lunch, diner of borrel. Zo kun je tóch
nog een beetje die summer feeling in de winter
behouden. No holiday needed ;-)!

weddings
@arbies

OFFICIEEL
TROUWEN
@ARBIES
Wist je dat Arbie’s Beachhouse een officiële
trouwlocatie is? Yes it is! Je mag hier dus
officieel trouwen. En bij zo’n mooie
gelegenheid hoort natuurlijk een feestje.
Het is voor ons een eer om naast de
ceremonie ook jullie borrel, diner en/of
trouwfeest te mogen organiseren. Arbie’s
Beachhouse zet hierbij alles op alles, zodat
jullie de rest van jullie leven met een
glimlach terugdenken aan deze dag!

Per definitie is een trouwfeest maatwerk.
Door deze reden maken we graag persoonlijk
kennis om de wensen van jullie door te nemen.
Arbie’s Beachhouse kenmerkt zich om de
ongedwongen ‘easy’ sfeer. Niks is ons echter te
gek! Van bitterbal tot kreeft; van band tot dj, van
bikini tot summerchic, van zwembroek tot
smoking, van picknick bank tot wit linnen, van
Amstel Bright tot champagne, van barbecue tot
meerdere gangen; kortom heel veel
mogelijkheden!
Zien we je binnenkort voor een afspraak?

Arbie’s Beachhouse is een seizoensbedrijf. Vanaf eind
april tot en met augustus voeren we (naast dat we
een feestlocatie zijn) ook nog de exploitatie van het
Strandbad de Rauwbraken. Graag informeren we
jullie persoonlijk wat de mogelijkheden zijn
gedurende het zomerseizoen. Gedurende de
maanden september tot en met april zijn de
mogelijkheden aanwezig om de gehele locatie af te
huren voor jullie eigen gezelschap.

+
entertainment
& extra
service
there are so many reasons to celebrate!
Heb je een reden voor een feestje? Dan staan wij graag klaar voor je om deze tot in de puntjes
te verzorgen! Bij ons is niets te gek: van een rode loper tot fakkels en van security tot hapjes en
drankjes, wij regelen het voor je. Wij zijn namelijk altijd in voor een feestje en zullen er dan ook
alles aan doen om er een echte knalfuif van te maken!
We zijn benieuwd naar jouw wensen, creatieve, bijzondere of gekke ideeën. Niets is bij ons te
gek! We denken dan ook graag mee hoe we dit kunnen realiseren.
Meer informatie nodig? Wij staan graag voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.

				

+

verzorging
dj-entertainment
Wil jij er een echte knalfuif van maken en met
de voetjes van de vloer? Wij verzorgen ook de
gehele muzikale invulling van jouw avond met
onze diverse partners. Samen met onze partners
zoeken wij de geschikte dj voor jullie partij.
We brengen jullie in contact en zo kunnen jullie
je wensen kenbaar maken. Geïnteresseerd?
Informeer naar de mogelijkheden!
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