	
  

Receptiearrangementen ’t Raadhuis Wanroij
‘t Raadhuis biedt een aantal standaard receptiearrangementen aan. Indien een standaard
receptiearrangement niet aan uw wensen voldoet denken wij graag met u mee om een
receptiearrangement samen te stellen dat wel voldoet aan uw wensen.
‘t Raadhuis beschikt over een sfeervol terras grenzend aan het restaurant en het Grand Café.
Een ideale locatie voor een heerlijke receptie in de openlucht.
Daarnaast hebben wij nog een kleine intieme zaal met een bargedeelte. Dit was voorheen de
Raadzaal van het Gemeentehuis. De Raadzaal is geschikt tot maximaal 90 personen voor
een receptie.
Bij onderstaande arrangementen gaan we uit van een receptie van 1,5 uur.

‘t Raadhuis basis
Ontvangst van de gasten met koffie / thee en een bonbon
Drankjes onbeperkt, exclusief buitenlands gedistilleerde dranken
2 rondes met koude hapjes en 2 rondes met warme bittergarnituur
Tafelgarnituur: gemengde nootjes

‘t Raadhuis
Ontvangst van de gasten met drank naar keuze uit onderstaande assortiment
Drankjes onbeperkt, exclusief buitenlands gedistilleerde dranken
2 rondes met luxe koude hapjes en 3 rondes met warme bittergarnituur
Tafelgarnituur: gemengde nootjes

‘t Raadhuis klassiek
Ontvangst van de gasten met koffie / thee en gesorteerde mini vlaaitjes
Drankjes onbeperkt, exclusief buitenlandse gedistilleerde dranken
2 rondes luxe koude hapjes en 2 rondes warme bittergarnituur
Tafelgarnituur: gemengde nootjes

’t Raadhuis luxe
Ontvangst van de gasten met drank naar keuze uit onderstaande assortiment
Drankjes onbeperkt, inclusief buitenlands gedistilleerde dranken
2 mini luxe broodjes per persoon met vlees en vis en vegetarisch
2 rondes warme hapjes

	
  

Uitbreidingsmogelijkheden
Natuurlijk zijn bovenstaande arrangementen uit te breiden met de onderstaande
mogelijkheden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlenging van de drankjes per half uur
Kaas / worstplankje
Luxe tafelgarnituur
Extra hapje koud
Extra hapje koud luxe
Extra hapje warm
Extra hapje warm luxe
Prosecco bij ontvangst
Gebak / vlaaienbuffet
Assortiment mini broodjes luxe

