arrangementen
10 tot 200 personen, data zijn overleg

Offerte op maat
We hebben verschillende mogelijkheden voor een (zakelijke) borrel of diner. Heb je
bijzondere wensen of staat jouw optie er niet tussen? Geen probleem! Bel of mail ons, en
we organiseren voor jullie een borrel of diner op maat!

Hieronder vind je alle mogelijkheden voor een borrel of diner vanaf 10 personen.

Borrel
10 tot 200 personen
Onze honderd verschillende wijnen ontdekken met je collega’s? Dit is ook met grote
groepen mogelijk! Jullie budget zal worden verdeeld over meerdere Most-passen, zodat
je samen met collega’s op zoek kan gaan naar je favoriete wijn!
Liever een aantal goede flessen wijn op tafel? Dat kan! Kom vooraf vast proeven of geef je
voorkeuren door aan ons.
Uiteraard serveren wij naast wijn ook andere dranken zoals (alcoholvrij) bier en fris.
Budget kunnen we vooraf vaststellen of we sturen een factuur op basis van nacalculatie.
Voor bij de borrel
Noten, olijven en brood
€4,50 p.p.
Kaas gemengd & charcuterie
€7,50 p.p.
Alles om te delen; noten, olijven, brood en bitterballen (incl. warm)
€12,50 p.p.
Meerdere

Diner
10 tot 60 personen
2-gangen
Voor- en hoofdgerecht €28,50
Hoofdgerecht en dessert €27,50
3-gangen
Voor-, hoofdgerecht en dessert €36
Incl. koffie of thee €38,50
Geen tijd om je eigen glas wijn uit te zoeken?
Onze sommeliers zoeken graag de best passende wijnen voor jou en je gezelschap uit!
Wijn-spijsdiner
2-gangen wijnarrangement €10
2-gangen bobarrangement €6
3-gangen wijnarrangement €15
3-gangen bobarrangement €9
Extra wijn per glas €5

Proeverijen
8 tot 25 personen
Op zoek naar een leuk team uitje? Wij organiseren ook proeverijen! Gedurende
anderhalf uur vertellen we je alle in’s en out’s over heerlijke wijnen.
Wijnproeverij
6 proefglazen
€25 per persoon
€32,5 per persoon incl. bijpassende bites
Proeverij op locatie
6 proefglazen
€30 per persoon (exclusief reiskosten)
+ €10 p.p. bijpassende bites

