
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feest C    15.00 p.p. Feest D        19,90p.p. 

p.p. 

Feest E   21,90 p.p. Feest F      22.90p.p. 

Feest A       13.90 p.p.  Feest B       15.90 p.p. 
2 x koffie     
2 rondes bittergarnituur warm 
Beperkt aantal ( 3 ) consumpties, bier, 
fris en wijn. Enkel voor groepen van 20 
tot 50 personen in Cafe 
zonder bediening, alleen barman. 
Op vrijdag, zaterdag en zondag €14.50p.p. 

Duur: 3uur 

2 x koffie met soesje of cake.  
3 rondes bittergarnituur koud, zoutjes 
en nootjes. Onbeperkt drankjes, bier, 
fris en wijn. Enkel voor groepen van 20 
tot 50 personen in 
café zonder bediening, enkel barman. 
Op vrijdag, zaterdag en zondag €16.50 

Duur: 4uur 
 

2x koffie met 
gesorteerd gebak. 

 3 ronde's bittergarnituur 
standaard. 
Onbeperkt drankjes bier,wijn 
en fris. 
Duur: 2uur (receptie) 

 

2x koffie met 
gesorteerd gebak 

 5 rondes bittergarnituur 
standaard. 
Onbeperkt drankjes bier, wijn en 
fris. 
Duur: 4uur 

 

 

2x koffie met 
gesorteerd gebak 

 6 rondes bittergarnituur 
uitgebreid. 
Onbeperkt drankjes bier, 
wijn en fris. 
Duur: 4uur 

 

 

2 x koffie met 
gesorteerd gebak. 

  6 rondes bittergarnituur 
standaard. 

 Onbeperkt drankjes bier, fris, wijn en 
binnenlands gedest. 
Duur: 4uur 

  

 

      De mooiste dag van uw leven… 

aan het Veluwemeer! 

    Bremerbergdijk 35  –  8256RD  –  Biddinghuizen  –  0321-321335  –  info@bremerbergsehoek.nl 

                                 www.bremerbergsehoek.nl 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Feest G     24.50 p.p. Feest H        25.90 p.p. 

Feest I       28.90 p.p. Feest J         29,90p.p. 

Feest K     39.90 p.p. Feest L        47.50 p.p. 

2 x koffie met 
gesorteerd gebak. 

 6 rondes bittergarnituur 
uitgebreid. 
Onbeperkt drankjes  

 Bier, wijn, fris en binnenlands 
gedestilleerd. 
Duur: 4,5 uur 

  

 

2 x koffie met gesorteerd gebak. 
6 rondes bittergarnituur uitgebreid . 
Onbeperkt drankjes bier, fris, wijn en 
gedestilleerd. 
Zoutjes en nootjes op tafel. 
Duur: 4,5 uur 

 
  

 

2 x koffie met 
gesorteerd gebak. 

 Onbeperkt drankjes bier, fris 
en wijn. 
Aansluitend na de koffie een 
snackbuffet. 

  

   Duur 4uur 

2 x koffie met 
gesorteerd gebak. 

  Onbeperkt drankjes bier, fris, wijn en 
binnenlands gedestilleerd. 
Aansluitend na de koffie een 
snackbuffet. 
Duur 4uur 

 
  

 

2 x koffie bij aankomst. 
Onbeperkt drankjes bier, fris 
en wijn. 
Aansluitend na de koffie volgt 
er een buffet 
bremerberg. 
Duur 4uur 

  

 

2 x koffie bij aankomst 
met petit four. 

 Onbeperkt drankjes bier, fris en 
wijn. 
Aansluitend na de koffie volgt er 
een buffet bremerberg. 
Ter afsluiting volgt er 
een ijsbuffet. 
Duur 4,5 uur 

   
Duur 4uur 

  

 

      De mooiste dag van uw leven… 

aan het Veluwemeer! 

    Bremerbergdijk 35  –  8256RD  –  Biddinghuizen  –  0321-321335  –  info@bremerbergsehoek.nl 

                                 www.bremerbergsehoek.nl 


