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Baby-party 
 

Wij hebben een speciaal arrangement voor u samengesteld om het eerste feestje van jullie  

kleine wonder onvergetelijk te maken!  

 

Arrangement 1 

 
-  Koffie of thee geserveerd met een petit four met de naam van de pasgeborene  

-  Onbeperkt drankjes van het Hollands plateau naar keuze  

-  Één keer rond met een koud bittergarnituur (zoals kaasdobbelsteentje, muisje, gevuld  

   tomaatje, royaal belegde canapés met bijv. gerookte zalm, brie, filet americain en andere  

   lekkernijen)  

-  Twee keer rond met een warm gevarieerd bittergarnituur  

-  Een levensgrote ooievaar bij de entree  

 

€ 12,75 p.p. 

 

Arrangement 2 

 
-  Koffie of thee met op tafel etagères met zoetigheden gedecoreerd in babyblauw of zacht  

   roze  

-  Onbeperkt drankjes van het Hollands plateau naar keuze  

-  Één keer rond met een koud bittergarnituur (zoals kaasdobbelsteentje, muisje, gevuld  

   tomaatje, royaal belegde canapés met bijv. gerookte zalm, brie, filet american en andere  

   lekkernijen)  

-  Twee keer rond met een warm gevarieerd bittergarnituur  

-  Een levensgrote ooievaar bij de entree  

 

€ 13,75 p.p. 
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Arrangement 3   

 
-  Ontvangst met een zacht roze of babyblauwe welkomstcocktail (alcoholvrij)  

-  Onbeperkt drankjes van het Hollands plateau naar keuze  

-  Zoetwarenbuffet. Hier kunt u alle zoete lekkernijen vinden in de gepaste kleur babyroze of  

    babyblauw. Zoals petit fours met naam, beschuit metmuisjes, witte muizen, slagroomsoesjes  

    met fondant en naam, verschillende koeken, snoepharten en zuigflesjes.  

-  Op tafel staan ook zoete lekkernijen zoals eerder genoemd  

-  Één keer rond met een koud bittergarnituur (zoals  kaasdobbelsteentje, muisje, gevuld  

   tomaatje, royaal belegde canapés met bijv. gerookte zalm, brie, filet americain en andere  

   lekkernijen)  

-  Twee keer rond met een warm gevarieerd bittergarnituur  

-  Een levensgrote ooievaar bij de entree  

 

€ 16,75 p.p. 

 
SPELREGELS:  

 

-  Deze arrangementen zijn een all-in formule inclusief consumpties van het Hollands plateau  

  (frisdranken, wijnen, bier, sappen en binnenlands gedistilleerd).  

-  Buitenlands gedistilleerd erbij is mogelijk voor een meerprijs van € 2,00 p.p.  

-  Deze prijzen gelden vanaf 50 personen.  

-  De duur van deze party is 2½ uur. Verlenging is mogelijk en kost € 2,25 per ½ uur.  

-  Het is ook mogelijk om op nacalculatie uw prijs te berekenen.  

 

Deze arrangementen uitbreiden of veranderen? Bijna alles behoort tot de mogelijkheden! Maak  

geheel vrijblijvend een afspraak, we komen vast tot een passende invulling zowel qua invulling als  

budget.  

 

Voor een leuke entourage en aankleding hebben wij ook goede ideeën!  


