Festival feest
in de Steinsetuin

De nieuwste trend is het geven van een gezellig en ongedwongen festival feest.
Geen standaardfeest maar een beleving voor jong en oud. Net een beetje anders dan anders.
Geen feest waar iedereen de gehele tijd op dezelfde plek blijft zitten. De Steinsetuin heeft de perfecte
sfeer om uw festival feest te vieren. Uw gasten kunnen langs verschillende stands lopen voor easy bites
and drinks of een actief spelletje.
Een festival arrangement kan al v.a. 40 volwassenen.
De stands worden sfeervol aangekleed met o.a. vlaggetjes en leuke signs. Afhankelijk van het weer zal
gekeken worden waar de stands geplaatst worden, dit kan zowel binnen als buiten zijn.

Wij kunnen u het volgende bieden:
-

Taartenbuffet
Popcorn kraam
Sweets and treets ( allerlei snoep en lekkernijen)
Fruit bar ( div. soorten vers fruit )
IJskar met div. smaken boeren ijs
Limonade bar ( gemaakt met vers fruit )
Marshmallows roosteren
Lekker toetjes buffet van div. soorten ijs en vers fruit

€
€
€
€
€
€
€
€

3,25 p.p.
3,00 p.p.
3,50 p.p.
4,00 p.p.
4,00 p.p.
3,50 p.p.
2,50 p.p.
6,00 p.p.

-

Huisgemaakte soepkraam (met stokbrood en kruidenboter)
Rondgang zakje friet met mayo
Broodjes unox worst stand
Broodjes pulled pork of pulled chicken
saté van de barbecue en build your own burger kraam
Salade bar, stel je eigen salade samen

€
€
€
€
€
€

5,00 p.p.
2,50 per zakje
4,50 p.p.
7,50 p.p.
14,00 p.p.
4,50 p.p.

- Verse smoothies
(op nacalculatie, geserveerd vanuit de bar )
- Ice coffee div. smaken
(op nacalculatie, geserveerd vanuit de bar )

€ 3,75 p.st
€ 3,75 p.st

Leuke extra activiteiten
- Fotobooth/ wand excl. bruikleen fototoestel
€ 65,00
- Fotobooth/ wand incl. bruikleen fototoestel,
€ 100,00
(foto's worden dan naderhand digitaal door ons aangeleverd)
- Lekker bezig: Leuke (oud) Hollandse spelletjes
€ 95,00
o.a. sjoelbakken, blik werpen, ring gooien, ballen bak, reuze 4 op een rij, anti bibber spel en meer..
- Silent Disco , incl.20 koptelefoons en playlist met (pop)muziek € 110,00 (duur 1 uur)
- Ieder uur extra
€ 70,00
- D.J. die uw muziek regelt tijdens de silent disco
€ 35,00 per uur
(lekker uit je dak gaan, zonder dat iemand last van de muziek heeft is echt hilarisch om naar te kijken)

Festival deal
4 uur durend arrangement:
- Inloop gasten
- Taarten en koffie en thee buffet
- Limonade bar
- Lekker bezig, leuke (Oud) Hollandse spelletjes
- Huis gemaakte soep kraam met stokbrood en kruidenboter
- Saté en hamburger stand, build your own burger
- Broodje unox worst stand
- Salade bar, stel je eigen salade samen
- Rondgang met zakje friet met mayo
- Afsluiting met de IJskar met heerlijk Steins boeren ijs
- Aankleding van de stands met vlaggetjes en leuke signs
€ 55,00 p.p. ALL In ( incl. consumpties, fris, sap, bier, wijn, koffie en thee )
€ 33,00 kinderen 4 t/m 11 jaar
Afhankelijk van uw wensen en budget kunnen wij samen met u ook een mooi programma op maat

maken. Het team van de Steinsetuin staat graag voor u klaar om u een onvergetelijke dag te bezorgen.

De Steinsetuin
Steinsedijk 45
2851LC Haastrecht 06-38167594
www.steinsetuin.nl
info@steinsetuin.nl

