
     

                                                                    

 

FEESTARRANGEMENTEN 
 
Heeft u iets te vieren met uw familie en/of vrienden, dan bent u bij Strandcafé de Meiden 
(deel II) aan het juiste adres. Of het nu gaat om een bedrijfsfeest, receptie, bruiloft of 
een compleet verzorgde verjaardag, het kan allemaal bij ons. Wij hebben voor u 3 
verschillende arrangementen samengesteld. 

 

Feestarrangement “De Gouwe geit” 

Vanaf 75 personen, tijdsduur van 20.00 uur tot 01.00 uur 
 
Tijdens het arrangementsduur kunnen u en uw gasten onbeperkt gebruik 
maken van bier(tap), huiswijn (rosé, wit en rood) en frisdranken. 
Op de tafels en de bar zetten wij schaaltjes met nootjes neer.  
Tijdens deze avond serveren wij warm en koud bittergarnituur. 
Dit arrangement kunnen wij u aanbieden voor € 28,50 per persoon. 
 
Feestarrangement “Het Brielsemeer” 

Vanaf 75 personen, tijdsduur van 20.00 uur tot 01.00 uur 
 
Bij binnenkomst worden uw gasten ontvangen met een heerlijk glas 
prosecco. 
Op de tafels en de bar zetten wij schaaltjes met nootjes neer. 
Tijdens het arrangement kunnen u en uw gasten onbeperkt gebruik 
maken van bier(tap), huiswijn(rosé, wit en rood) en frisdranken. 
Tijdens deze avond serveren wij warm en koud bittergarnituur.  
Tevens serveren wij aan uw gasten 3 stokjes saté met stokbrood. 
Dit kunnen wij u aanbieden voor € 32,50 per persoon. 
 
Feestarrangement “De Meiden” 

Vanaf 75 personen, tijdsduur van 20.00 uur tot 01.00 uur 
 

Bij binnenkomst worden uw gasten ontvangen met een heerlijk glas 
prosecco. 
Op de tafels en de bar zetten wij schaaltjes met nootjes neer. 
Tijdens het arrangement kunnen u en uw gasten onbeperkt gebruik 
maken van bier(tap), huiswijn(rosé, wit en rood) en frisdranken. 
Tijdens deze avond serveren wij warm en koud bittergarnituur.  
Tevens serveren wij aan uw gasten een Tapas buffet bestaande uit o.a.: 
Spaans gekruide gehaktballetjes in pittige tomatensaus, mild gekruide 
mini worstjes, gegrilde kipkluifjes gemarineerd in Portugese piri piri, op 
Turkse wijze gekruide gehaktballetjes van rund en lamsvlees en gegrilde 
mini-spareribs. 
Dit kunnen wij u aanbieden voor € 35,00 per persoon. 
 
 
 


