VIER UW FEEST BIJ ONS
Gezelligheid en sfeer, alles tot in detail verzorgd, een passende zaal en een
catering met de heerlijkste hapjes en gerechten. De kinderen hoeven zich
ook niet te vervelen, want voor hen is er een speciale speelzaal.
Dit alles vindt u bij De Essenburcht in Kootwijkerbroek! Op de goed
te bereiken locatie met voldoende parkeergelegenheid bieden wij vele
mogelijkheden voor een gezellige bruiloft, smakelijk diner, zakelijke meeting
of een andere bijeenkomst. Er is een groot podium, beamer, microfoon en
geluidsinstallatie beschikbaar. U gasten zullen nooit te kort komen, want wij
hebben een ervaren bediening die u een onvergetelijke avond zal bezorgen.
Wij geven u graag een indruk over de mogelijkheden en daarom zijn er een
aantal standaard arrangementen samengesteld. Op de volgende pagina’s
worden deze aan u gepresenteerd. Op maandag, dinsdag en woensdag is er
een voordeelarrangement beschikbaar.
Onze arrangementen zijn altijd inclusief alle soorten drankjes, zowel binnenals buitenlands gedestilleerd. Een feest met hapjes en drankjes geeft u
al vanaf € 18,50 p.p. Liever een diner buffet en onbeperkt drankjes? Dat
kan al vanaf € 29,00 p.p. Wanneer u graag een arrangement op maat wilt
samenstellen, dan is dat ook mogelijk. Samen met u zorgen wij voor de
perfecte bijeenkomst! Er is een tijdsduur van 4 uur voor de arrangementen.
Wilt u uw feest langer laten doorgaan? Dat is mogelijk! Dit wordt op
nacalculatie berekend.

MEER INFO, AFSPRAAK MAKEN, LOCATIE
BEZICHTIGEN? BEL ONS 0342-441866 OF
MAIL NAAR INFO@ESSENBURCHT.NL
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VERGADER GROOT ARRANGEMENT
Bent u op zoek naar een locatie voor uw vergadering of andere zakelijke bijeenkomst? Wij hebben voor kleine tot grote groepen diverse zalen
beschikbaar. Wilt u een onderbreking tijdens de meeting? Dat kan binnen onze accommodatie op bijvoorbeeld de boogschiet- en schietbaan. Een
beamer, microfoon en geluidsinstallatie zijn ook beschikbaar. Vraag naar de mogelijkheden!



= onderdeel van dit arrangement

KOFFIETAFEL


Koffie of thee onbeperkt



Water op tafel onbeperkt

BUFFET


Melk



Karnemelk



Diverse soorten brood en beleg



Groentesoep



Tomatensoep



Huzarensalade



Kroket



Kipsaté



Fruitmand
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