Prijscourant
Zeer gewaardeerde klant,
Bij deze ontvangt u onze brochure met daarin een groot deel van het door ons geleverde assortiment. Bij
ons ligt de nadruk altijd op de culinaire invulling. Waar wij deze invulling verzorgen laten wij echter
geheel aan u over. Wij kunnen namelijk uw wensen in vervulling laten gaan op elke door u gewenste
locatie of in ons eigen Partycentrum De Mona.

De culinaire invulling
Voor het culinaire gedeelte van uw feest kunt u kiezen uit een zeer divers assortiment van overheerlijke
gerechten die altijd dagvers door onze ervaren koks worden bereid waarvan u een impressie in deze
brochure aantreft. Hierbij worden alleen de beste ingrediënten gebruikt die afkomstig zijn van een select
gezelschap van hoogwaardige toeleveranciers. Dit alles doen wij om te kunnen garanderen dat wij altijd
een kwalitatief hoogwaardig product leveren.
Aangezien wij ernaar streven een totaal product te leveren kunt u bij ons ook terecht voor dranken en de
huur van alle soorten materialen en personeel om uw evenement compleet te maken. Wij streven er
namelijk naar om u alle zorgen voor uw feest volledig uit handen te nemen en u voor de volle honderd
procent van uw feest kunt genieten. Aangezien het leveren van dranken voor ons geen hoofdactiviteit is,
kunnen wij u deze tegen nagenoeg slijtersprijzen aanbieden.
Al onze barbecues & buffetten zijn (indien gewenst) standaard voorzien van borden, bestek & servetten.
Met vriendelijke groet,
Team Partycentrum De Mona
John Smits, Noortje van Heugten en Joep Meeuwsen

Menu's en buffetten

hoofdgerechten

14,75 Barbecue Excellent
Luxe Barbecue bestaand uit:
- Kipspie van het huis 100 gram
- Speklap*
- Angus runderhamburger
- Verse barbecueworst
- Zweedse varkensfilet*
- Stokbrood/ciabattabrood & crustado's met kruidenknoflookboter en rucolapesto
Salades bestaande uit:
- Groene gemengde salade met dressing
- Vers fruit
- Komkommersalade met noten
- Pastasalade met tomaat, basilicum & oregano
- Huisgemaakte huzarensalade
- Witte koolsalade
- Olijven
Sauzen bestaande uit:
- Ravigottesaus, cocktail/cognac, peper/knoflook, tomaten/bosui & warme pindasaus.
* Deze producten zullen bereid worden voor de helft van het aantal personen
.

16,75 Barbecue Royal
Luxe Barbecue bestaand uit:
- Kipspie van het huis 100 gram
- Spaanse varkenshaas picho'sspies 100 gram
- Diamanthaasje aan het stuk
- Gemarineerde speklap*
- Angus runderhamburger*
- Spaanse aardappelen (bijgerecht)
- Gebakken ui/champignons (bijgerecht)
- Stokbrood/ciabattabrood & crustado's met kruidenknoflookboter en rucolapesto
Salades bestaande uit:
- Groene gemengde salade met dressing, pitjes/spekjes
- Vers fruit
- Komkommersalade met noten
- Pastasalade met tomaat, basilicum & oregano
- Huisgemaakte huzarensalade
- Tomatensalade met bosui
- Witte koolsalade
- Olijven
Sauzen bestaande uit:
- Ravigottesaus, cocktail/cognac, peper/knoflook, tomaten/bosui & warme pindasaus.
* Deze producten zullen bereid worden voor de helft van het aantal personen
.
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Menu's en buffetten

hoofdgerechten

18,50 Barbecue Exclusive
Luxe Barbecue bestaand uit:
- Angus runderhamburger*
- Spaanse varkenshaas pincho'sspies 100 gram
- Diamanthaas aan het stuk*
- Gambaspies met knoflook
- Kipspie van het huis 100 gram
- Spare ribs gemarineerd
- Spaanse aardappelen (bijgerecht)
- Gebakken champignons/ui (bijgerecht)
- Stokbrood/ciabattabrood & crustado's met kruidenknoflookboter en rucolapesto
Salades bestaande uit:
- Groene gemengde salade met dressing, pitjes/spekjes
- Vers fruit
- Komkommersalade met noten
- Pastasalade met tomaat, basilicum & oregano
- Huisgemaakte huzarensalade
- Tomatensalade met bosui
- Witte koolsalade
- Olijven
Sauzen bestaande uit:
- Ravigottesaus, cocktail/cognac, peper/knoflook, tomaten/bosui & warme pindasaus.
* Deze producten zullen bereid worden voor de helft van het aantal personen
.

19,75 Barbecue De Luxe
Luxe Barbecue bestaand uit:
- Diamanthaas aan stuk
- Gambaspies met knoflook
- Gekruide kipfilet*
- Gemarineerd filetlapje
- Kipspie van het huis 100 gram*
- Spaanse varkenshaas pincho'sspies 100 gram
- Visspies
- Spaanse aardappelen (bijgerecht)
- Gebakken champignons/ui (bijgerecht)
- Stokbrood/ciabattabrood & crustado's met kruidenknoflookboter en rucolapesto
Salades bestaande uit:
- Groene gemengde salade met dressing, pitjes/spekjes
- Vers fruit
- Komkommersalade met noten
- Pastasalade met tomaat, basilicum & oregano
- Tomatensalade met bosui
- Huisgemaakte huzarensalade
- Crabsalade met hollandse garnaaltjes en zalmsnippers
- Witte koolsalade
- Olijven
Sauzen bestaande uit:
- Ravigottesaus, cocktail/cognac, peper/knoflook, tomaten/bosui & warme pindasaus.
* Deze producten zullen bereid worden voor de helft van het aantal personen
.
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Menu's en buffetten

hoofdgerechten

21,75 Barbecue De Luxe Extra
Luxe Barbecue bestaand uit:
- Angus runderhamburger*
- Diamanthaas aan stuk
- Gambaspies met knoflook
- Gekruide kipfilet
- Kipspie van het huis 100 gram*
- Spaanse varkenshaas pincho'sspies
- Lamshaasje*
- Zalmzijde met garnituur en chardonnaywijn in foliepakket
- Spaanse aardappelen (bijgerecht)
- Gebakken champignon/ui (bijgerecht)
- Stokbrood/ciabattabrood & crustado's met kruidenknoflookboter en rucolapesto
Salades bestaande uit:
- Groene gemengde salade met dressing, pitjes/spekjes
- Vers fruit
- Geitenkaas omwikkeld met spek
- Komkommersalade met noten
- Pastasalade met tomaat, basilicum & oregano
- Tomatensalade met bosui
- Huisgemaakte huzarensalade
- Crabsalade met hollandse garnaaltjes en zalmsnippers
- Witte koolsalade
- Olijven
Sauzen bestaande uit:
- Ravigottesaus, cocktail/cognac, peper/knoflook, tomaten/bosui & warme pindasaus.
* Deze producten zullen bereid worden voor de helft van het aantal personen
.

16,75 Barbecue Hallal
Luxe Barbecue bestaand uit:
- Kipspie van het huis 100 gram
- Angus runderhamburger
- Gekruide kipfilet
- Lamshaasje
- Runderlap
- Stokbrood/ciabattabrood & crustado's met kruidenknoflookboter en rucolapesto
Salades bestaande uit:
- Groene gemengde salade met dressing
- Vers fruit
- Komkommersalade met noten
- Pastasalade met tomaat, basilicum & oregano
- Tomatensalade met bosui
- Huisgemaakte huzarensalade (bereid met rundvlees)
- Witte koolsalade
- Olijven
Sauzen bestaande uit:
- Ravigottesaus, cocktail/cognac, peper/knoflook, tomaten/bosui & warme pindasaus.
.
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Menu's en buffetten

hoofdgerechten

7,50 Barbecue kinderen < 10 jaar
Luxe Barbecue bestaand uit:
- Grillburger
- Verse barbecueworst
- Fricistick (frikandel/gehaktbal)
- Stokbrood/ciabattabrood & crustado's met kruidenknoflookboter en rucolapesto
Salades bestaande uit:
- Griekse koolsalade
- Vers fruit
- Komkommersalade met noten
- Huisgemaakte huzarensalade
Sauzen bestaande uit:
- Ravigottesaus, cocktail/cognac, peper/knoflook, tomaten/bosui & warme pindasaus.
* Deze producten zullen bereid worden voor de helft van het aantal personen
.

16,75 Barbecue Vegetarisch
Luxe Barbecue bestaand uit:
- Groenteburger
- Vegaballetjes op spies
- Groenteshaslick
- Stokbrood/ciabattabrood & crustado's met kruidenknoflookboter en rucolapesto
Salades bestaande uit:
- Groene gemengde salade met dressing
- Vers fruit
- Komkommersalade met noten
- Pastasalade met tomaat, basilicum & oregano
- Huisgemaakte aardappelsalade
- Witte koolsalade
- Olijven
Sauzen bestaande uit:
- Ravigottesaus, cocktail/cognac, peper/knoflook, tomaten/bosui & warme pindasaus.
.

18,50 Varkens aan het spit
Barbecue bestaande uit:
- Zoet gemarineerd varken aan het spit
- Huisgemaakte huzarensalade
- Komkommersalade met noten
- Tomatensalade met bosui
- Pastasalade met tomaat en basilicum
- Spaanse krielaardappelen (bijgerecht)
- Gebakken champignon/ui (bijgerecht)
- Stokbrood & ciabattabrood met kruidenboter/rucolapesto
Sauzen bestaande uit:
Ravigot, peper/knoflook, cocktail & poestasaus
Warme satesaus
- Vleeskruiden, peper & zout
.
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Menu's en buffetten

hoofdgerechten

13,75 Koud buffet
Luxe buffet bestaande uit:
- Aardappel/groenten salade
- Rundvleessalade met verse tuinkruiden
- Pastasalade met tomaat & Basilicum
- Crabsalade met hollandse garnaaltjes en zalmsnippers
- Kipspiezen (gekruid)
- Gehaktballetjes met rucolapesto
- Kaasplank met jonge kaas, strooikaas en zachte kaas
- Plateau met Italiaanse ham en droge worst
- Fruitsalade op sap
- Stokbrood/ciabattabrood & crustado's met kruidenknoflookboter en rucolapesto
Sauzen bestaande uit:
- Ravigottesaus, cocktail/cognac & tomaten/bosui.
.

14,75 Boerenbuffet
Boerenbuffet bestaande uit:
- roggebrood met zult (hoofdkaas)
- Wortelstamp
- Zuurkoolstamp
- Boerenkoolstamp met spekjes
- Stoofpeertjes- en goudrenettenmoes
- Kalfsgehaktballetjes in de jus
- Verse worst
- Rookworst
- Speklapjes of hachee
.

15,75 Amerikaanse grill
Bestaande uit:
- Hotdogs met zuurkool
- King size hamburgers met broodjes, gebakken ui/champignons
- Gegrilde kip
- Gemarineerde spareribs
- Kipkluif
- Fried potatos
- Chips met dipsauzen
- Koolsalade
- Gemengde frisse sla
Sauzen bestaande uit:
- Ravigottesaus, cocktail/cognac, peper/knoflook & tomaten/bosui
.

15,75 Mexicaans buffet
Bestaande uit:
- Chili concarne (bruine bonen met gekruid gehakt)
- Gegrilde chickenwings en billetjes in Mexicaanse saus
- Spareribs uit de oven
- Mexicaanse rundvleesschotel met roerbakgroenten
- Vispotje met witvis en grote garnalen
- Gebakken aardappelen met cajun kruiden
- Fruit op sap
- Mexicaanse kip met mais en peper
- Guacamole van avocado's
- Tortilla's en stokbrood met olijfolie
.
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Menu's en buffetten

hoofdgerechten

16,25 Eurobuffet
Euro buffet bestaande uit:
- Hongarije: Goulashsoep of andere soep naar keuze
- Spanje: Paella
- Italië: Lasagne met gehakt en parmezaanse kaas
- France: Visschotel à la provenciale
- België: Kalfsragout
- Duitsland: Munchener Schnitzel
- Nederland: Gebakken aardappel gratin
- Nederland: Ratatouille
- Gemengde frisse salade met dressing
.

17,25 Chinees Indisch
Chinees Indisch buffet bestaande uit:
- Nasi
- Bami
- Gekookte rijst
- Varkenshaas pincho'sspies met pindasaus
- Gehaktballetjes in een zoete tomatensaus met gember en knoflook
- Gegrilde garnalen en witvis met knoflook
- Indonesische groenteschotel met ei en soyasaus
- kip met paddestoelen
- Reepjesvlees in chilisaus
- Kool/Atjar
- Kroepoek
- Gedroogde uitjes / Gestampte noten
- Sambal en kruiden
.

17,75 Italiaans buffet
Italiaans buffet bestaande uit:
- Diverse pasta's (Macaroni, penne en schelpjes)
- Pastasauzen (Carbonara & Bolognese)
- Huisgemaakte lasagne
- Italiaanse kipspiezen met oregano en basilicum
- Parmaham met Galiameloen
- Gegrild rundvlees met pesto
- Grote garnalen met witvis en pesto
- Varkensvleesspiezen met zongedroogde tomaatjes
- Tomaat/mozzerella
- Italiaans brood met olie en rucolapesto
.
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Menu's en buffetten

hoofdgerechten

17,75 Saladebuffet
Luxe (maaltijd) saladebuffet bestaande uit:
- Luxe slasoorten rucola/red chard/veldsla etc.
- Rauwkost tomaat/komkommer/radijs/tuinkruiden/ei/kool etc.
- Diverse noten
- Kazen
- olijf & zontomaat
- Gedroogd fruit
- Croutons
Toppings:
- Tonijn
- Kippendij
- Gamba's
- Bacon
Diverse dressings, olie & azijnen.
Stokbrood, boerenbrood & Ciabattabrood met kruidenknoflookboter en rucolapesto
.

19,25 Koud / warm buffet
Luxe buffet bestaande uit:
Koude gerechten:
- Aardappel/groenten salade
- Rundvleessalade met verse tuinkruiden
- Crabsalade met hollandse garnaaltjes en zalmsnippers
- Luxe kaasplank met jongekaas, strooikaas & zachte kaas
- Vers fruit
- Stokbrood & ciabattabrood met kruidenknoflookboter en rucolapesto
Warme gerechten:
- Kipsate stukjes met pindasaus
- gehaktballetjes met tomaten/bosui saus
- Gekruide witvis & Gambaspiezen met knoflook
- Beenham met gebakken champignons / zweedse varkensfilet
- Geroerbakte rijst & Spaanse aardappels
Sauzen bestaande uit:
- Ravigottesaus, cocktail/cognac, peper/knoflook & tomaten/bosui.
.

19,50 Mediterranebuffet
Uitgebreid mediterrané buffet bestaande uit:
- In knoflookboter gebakken champignons met serranoham
- Gemarineerde kippenvleugeltjes en kippenspiezen
- Garnalen en witvis met pesto in knoflook
- Gerookte paling en gerookte zalmsnippers
- Gevogelteballetjes in tomaten/bosui saus
- Varkenshaas pinco'sspies met gedroogde uien
- Warme inktvisringen en risotto
- Aardappel/groente salade
- Spaanse aardappelenen
- Plateau jonge kaas, strooikaas & zachte kaas
- Rucolapesto en tomatentapenade
- Fruit op sap
- Olijven
- Koolsalade
- Stokbrood/ciabattabrood & crustado's
.
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Menu's en buffetten

hoofdgerechten

20,75 Tapasbuffet
Tapasbuffet bestaande uit:
- In knoflookboter gebakken champignons met serranoham
- Gemarineerde kippenpootjes
- Prikkers met kippendij
- Knoflookgarnalen en spaanse vis met olijfolie
- Gevogelteballetjes in tomaten/bosui saus
- Spaanse varkenshaas pincho'sspies
- Spaanse aardappelen
- Gevulde pepertjes & champignons
- Groene gemengde rucolasalade
- Antipasta plank met diverse vleeswaren
- Watermeloenpunten
- Groene asperges gewikkeld in seranoham
- Plateau met diverse spaanse kazen
- Olijven / groentegarnituur
- Rucolapesto & zontomaat
- Ciabattabrood
.

24,75 Koud/warm buffet "Chez André"
Zeer luxe buffet bestaande uit:
Koude gerechten:
- Aardappel/groenten salade
- Rundvleessalade met verse tuinkruiden
- Crabsalade met hollandse garnaaltjes & zalmsnippers
- Luxe kaasplank met jongekaas, strooikaas & zachte kaas
- Pastasalade met tomaat en basilicum
- Etagiaire met gedroogde luxe vleeswaren
- Vers Fruit
- Witte kool / Olijven
- Stokbrood, ciabattabrood & boerenbrood met kruidenknoflookboter en rucolapesto
Warme gerechten:
- Kippendij met pindasaus
- Gekruide witvis & Gambaspiezen met knoflook
- Op de huid gebakken Noorse zalmzijde met Chardonnaywijn en citroensap & gebakken mosselen
- Geroerbakte groenten met diamanthaas
- Livarham met bospaddestoelen
- Kipkluifjes
- Geroerbakte rijst
- Spaanse aardappelen
Sauzen bestaande uit:
- Ravigottesaus, cocktail/cognac, peper/knoflook & tomaten/bosui
.
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Lunches

hoofdgerechten

17,75 Koffietafel
* Luxe Brabantse koffietafel:
- 2,5 uur durend samenzijn waarbij voortdurend koffie/thee en vruchtensappen/frisdranken worden geserveerd.
Culinaire invulling bestaande uit:
- Goed gevulde boerengroenten- en tomatencreme soep of soep naar keuze
Rijkelijk belegde broodjes (bruin/wit/waldkorn)
- Kaas (jong/oud)
- Rosbief
- Parmaham
- Schouderham
- Salami
- Bacon met roomkaas
- Vis (tonijn, gerookte zalm)
Zoetwaren:
- Cake
- Roomsoesjes
- Mini tompouce
Hartig:
- Bitterballen met huisgemaakte sausjes
- Bakkersworstenbrood
.

21,50 High Tea
* Traditionele Engelse High Tea:
- 3 uur durend samenzijn met koffie/thee servies, vruchtensappen en frisdrank.
Culinaire invulling bestaand uit:
- Sandwiches met kruidenkaas en gerookte zalm.
- Sandwich met gerookte kip
- kleine broodjes en croissants
Hartige vulling:
- Wraps gevuld met rucola, rosbief/parmaham & roomkaas
- Pralines van melkchocolade
- Chocolade brownies
- Cake, soesjes & petit fours
Extra aanvulling ( euro 4,- p.p.):
Mousserende witte wijn onbeperkt geserveerd
Deze high tea kunnen we ook bij u op locatie verzrogen voor 17,50 p.p. (excl. Dranken)
.
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Soepen
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

voorgerechten

Kruidenbouillon met tuinkruiden en rundvlees
Goulashsoep
Groentensoep
Soep naar keuze
Tomatensoep
Uiensoep
Vissoep (heldere bouillabaisse of licht gebonden)

Koud

voorgerechten

1,75
1,75
1,75
3,75
3,75
3,75
3,75

Amuse met bijvoorbeeld een gevogelte paté
Amuse met bijvoorbeeld gamba's, gerookte zalm en paling
Amuse met bijvoorbeeld paté, rosbief en beenham
Carpaccio van runderhaas of tonijn
Viscocktail coctail bestaande uit Hollandse of IJslandse garnalen, Rivierkreeftjes of crab in een cocktail/cognacsaus
Kipcocktail bestaande uit scharrelkip met een saus naar keuze
Vruchtencocktail: cocktail bestaande uit meloen en gemengde vruchten

10/17

Prijzen onder voorbehoud, in euro's, inclusief BTW en geldig vanaf vrijdag 18 augustus 2017. Met een * gemarkeerde producten kunnen
alleen i.c.m. Partycentrum De Mona besteld worden

Desserts

nagerechten

6,75

Uitgebreid dessertbuffet bestaande uit:
- Diverse zoete vruchten toetjes
- Vers fruit
- Bavarois
- Luxe gebak/petit fours/bonbons
- Geslagen room
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Broodjes
2,60
2,20
3,00
3,50
3,50
3,50
2,00

Luxe belegde broodjes gezond
(kaas, ham, tomaat, ei en rauwkostgarnituur)
Luxe belegde broodjes (bruin/wit)
kaas, gerookte ham, Ardenner ham, Parmaham, paté enz.)
Luxe belegde broodjes met vis (bruin en wit)
gerookte paling, zalm, haring, garnalen, krabsalade, forelfilet
Sandwich gerookte zalm, roomkaas & Rucola.
Sandwich Mexicaanse kip
Sandwich gezond
Worsten en saucijzen broodjes

Hapjes
0,50
1,75
5,50
0,85

1,35

2,75
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Gefrituurde snacks geserveerd op metalen schalen, rauwkostgarnituur en heerlijke huisgemaakte sauzen
Petit fours
Zoutgarnituren voor op de tafels (per kg)
Luxe hapjes bestaande uit bijv:
Gehaktballetjes met pesto en zongedroogde tomaatje, salamiprikkers met olijf en peterselie, kaasprikkers met
physalis, briepuntje met druif en blauwe bes, capreseprikker (tomaat mozzarella), Rosbief tortilla met rucola,
komkommer/courgette gevuld met roomkaas, kalfssaucijzenprikker met kaas, gedroogde bacon prikker
Luxe hapjes bestaande uit bijv:
Caisses gevuld met gerookte vis, bamboebakje met asperges en ham, borrelglaasje met grote garnalen, klaverblad
met huispaté, witlofblad met salade, scharrelkipspiesje, kippenborrelpoot
Luxe hapjes bestaande uit bijv:
- Kleine portie carpaccio met rucola, pijnboompit & truffelsaus.
- Bordje Hors d'hoeuvre met rauwkost
- Bamboeboot met kippendijspies & satesaus
- Mini runderhamburger met poestasaus en rauwkost
- Mini broodje livarham
- Wrap met rucola & ham
- Mini pizza

Prijzen onder voorbehoud, in euro's, inclusief BTW en geldig vanaf vrijdag 18 augustus 2017. Met een * gemarkeerde producten kunnen
alleen i.c.m. Partycentrum De Mona besteld worden

Bieren
65,00
145,00
0,75
17,25

Bavaria bier (fust van 20 liter)
Bavaria bier (fust van 50 liter)
Bavaria bier (flesje)
Bavaria bier (krat van 24 flesjes)

Frisdranken
2,25
0,70
2,50

drankenpakket

drankenpakket

Frisdranken (1 liter)
Kleine flesjes frisdrank of alcohol vrij bier
Vruchtensappen en Icetea (1 liter)

Wijnen

drankenpakket

8,95
7,95

Mousserende witte wijn
Rode wijn, witte (zoet en droog) wijn en rosé van het huis
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Tenten en vloeren
333,00
15,25
45,76
457,56
305,04
228,78
152,52
40,67
3,56
1,78
3,97
2,14

Toiletwagen luxe
Dansvloer hout, incl. leggen, per m2
Dansvloer verlicht, incl. leggen, per m2
Luxe pagodetent wit 5x10 meter
Tent wit 5x10 meter
Luxe pagodetent wit 5x5 meter
Tent wit 5x5 meter
Tent wit uitbreiding 2,5 bij 2,5 meter
Tappijttegels blauw, zwart of rood, incl leggen, per m2
Tappijttegels blauw, zwart of rood, excl leggen, per m2
Vloerdelen (incl. leggen) per m2
Vloerdelen (niet gelegd) per m2

Meubilair
21,18
7,63
25,00
8,24
7,63
3,05
9,15
18,15
3,56
20,34
50,00
25,00
3,05
1,53
3,05
1,53
10,17
12,20
15,25
7,12
3,05
30,45
18,81
11,69
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verhuur

Kapstok verchroomd (incl. 50 hangers)
Witte kleden
Parasol (doorsnee 3 meter)
Praattafel
Afzetpaaltjes chroom met rood koord
Bankje 220 x 27 cm
Garderoberek 40 haken
afzetdoek p.m.
Barkruk luxe
Marktkraam 200x80 geel/wit
Parasol met voet groot
Parasol met voet klein
Luxe stoel gestoffeerd
Kuipstoel (stapelaar)
Rotan Stoel
Tuinstoel wit
Tafel rond 120 cm
Tafel rond 150 cm
Tafel rond 180 cm
Tafel 182 x 76 cm
Tafel rond 90 cm
Zitjes bestaande uit tafel met 5 rotanstoelen, kleden, theelichtje en asbak.
Praattafel met tafelrok, napperones en theelichtje
RVS praattafel met kleed en napperones

Prijzen onder voorbehoud, in euro's, inclusief BTW en geldig vanaf vrijdag 18 augustus 2017. Met een * gemarkeerde producten kunnen
alleen i.c.m. Partycentrum De Mona besteld worden

Tapfaciliteiten
1,02
50,00
75,00
16,50
67,50
30,00

Dienblad rond
Koelkast 80x80x175 cm
Koelaanhangwagen
Dicht werkbuffet
Tapinstallatie met alle toebehoren:
biervilten, 1 afschuimer, glazenreinigingsmiddel, wateraf- en aanvoerslang, spoelborstel en afdichtpijpje.
Tapinstallatie klein (tafelmodel) met toebehoren:
biervilten & 1 afschuimer.

Koffiezetapparaat
30,00
20,00

verhuur

Plant (palm), 180cm hoog
Tafelstukje

Glaswerk
5,00

verhuur

Heteluchtkanon incl. 1 kruik gas

Planten
15,00
6,50

verhuur

Drive-inn discotheek incl. verlichting
Geluidsset prof
Led par voor het aanlichten van uw feestlocdatie in diverse kleurenmogelijkheden
Luxe lantaarn (4 bollen zwart)
Verlichtingsset prof

Verwarmingsapparatuur
45,00

verhuur

Grote koffiecontainer incl. suiker en melk
Kleine koffiecontainer incl. suiker en melk

Verlichting en geluid
300,00
150,00
25,00
20,00
100,00

verhuur

verhuur

Bier, wijn, fris of champagneglazen per krat van 30 stuks

Serviesgoed

verhuur

1,00
0,25
0,71
0,27
0,51

Borden, bestek & servetten p.p.
Gebaksbordjes met vorkjes
Kop, schotel en koffielepeltje
Soepkoppen
Asbak
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Diversen
21,50
3,56
3,56
2,03
294,87
193,19
91,51
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Gasbarbecue met alle benodigde gereedschappen (tang, mes e.d.) (gasvergoeding)
Haspel 10-15 mtr
Afvalbak
Asverzamelaar
Springkussen "Clown" 5,5x5,5m, per dag
Springkussen "Hiphopper" 3x3,5m, per dag
Springkussen "Paddestoel" rond per dag

Prijzen onder voorbehoud, in euro's, inclusief BTW en geldig vanaf vrijdag 18 augustus 2017. Met een * gemarkeerde producten kunnen
alleen i.c.m. Partycentrum De Mona besteld worden

Enkele opmerkingen tot slot
Indien u wenst bestaat er de mogelijkheid tot inleen van personeel tegen een prijs van ongeveer EUR 34,22 per
persoon per uur.
Zolang leveringen binnen Geldrop-Mierlo blijven zijn deze kostenloos.
Buiten Geldrop-Mierlo berekenen wij bezorg/retourkosten EUR 3,60 per km.
De maaltijden worden grotendeels a la minute bereid en op de dag van uw evenement geleverd. Verhuur
materialen worden meestal een dag eerder geleverd.
U ontvangt alle materialen zuiver en we nemen deze dan ook graag zuiver retour (met uitzondering van de
kleden). Wanneer wij de materialen niet zuiver retour krijgen dan kunnen wij reinigingskosten in rekening te
brengen.
We behouden ons het recht voor bestellingen te weigeren wanneer dit de kwaliteit van ons product of de
geleverde diensten in gevaar brengt. Wanneer wij van dit recht gebruik maken zullen wij dit onverwijld aan u
kenbaar maken.
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