Feesten brochure

Uw feest bij Piecken,
Bedankt voor uw interesse in Piecken.
Piecken is een uitstekende locatie als u een
gezellig en goed verzorgd feest wilt geven.
Wij bieden de groots mogelijk service en sfeer
tegen een laagst mogelijke prijs. Zo vinden wij de
sfeer van de avond een van de belangrijkste
kenmerken voor een succesvol feest of borrel.
Het moet een ontspannen avondje uit zijn voor zowel u
en uw gasten. Door jaren lange ervaring op het gebied
van feesten organiseren en ondersteunen zijn wij ervan
overtuigd dat wij ook uw feest tot een prachtige avond
kunnen maken.
U kunt bij ons genieten van een koud glas bier, heerlijke wijnen en
heerlijk eten, dit alles gepaard met de nodige entertainment en service.
Om u ontspannen te kunnen laten genieten van uw feest nemen wij u alle
zorgen uit handen. Zo dragen wij zorg voor voldoende personeel en de voorziening in drank en hapjes of zelfs een heerlijke barbecue diner. Tevens weet u
vooraf wat de kosten zullen zijn van uw feest, wij werken met een all-inclusive afkoop drankarrangement. Hierbij inbegrepen zitten alle kosten van de
drankjes, personeel, schoonmaak en zaalhuur. U betaalt dus niks extra, alleen het bedrag per persoon. Hieronder vindt u al onze opties.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@piecken.nl. Bijvoorbeeld voor het maken van een offerte, kijken of een datum nog beschikbaar is
of voor het maken van een afspraak. Alvast bedankt voor uw reactie en tot ziens bij Piecken!

Drankarrangement I
4,5 uur onbeperkt
 Warme dranken
 Bier
 Fris
 Wijn

Drankarrangement I I
4,5 uur onbeperkt
 Warme dranken
 Bier
 Fris
 Wijn
 Specialbieren
Palm, Weizen,
Rosébier, Duvel, enz.

Drankarrangement I I I
4,5 uur onbeperkt
 Warme dranken
 Bier
 Fris
 Wijn
 Specialbieren
 Binnenlands
gedestilleerd
Apfelkorn,
Bessenjenever,
Jägermeister, enz.

€ 18,- per persoon
€ 2,50 per uur extra
€ 20,- per persoon
€ 2,75 per uur extra

 Buitenlands
gedestilleerd
Bacardi, Wodka,
Whisky, Gin, Malibu,
Passoa, enz

€ 22,- per persoon
€ 3,- per uur extra

Drankarrangementen
Alle arrangementen bieden 4,5 uur drankafkoop, afhangende
van welk arrangement u kiest bepaald u zelf welke dranken
afgekocht zijn gedurende deze periode. Natuurlijk kunt u
ook de afkoop langer laten duren, de prijs per extra uur
staat onderaan vermeld.

Wijnarrangement
Wij serveren een lekkere huiswijn, maar wilt u
liever nog iets meer kwaliteit en variatie?
Kies dan voor ons wijnarrangement. In een prachtig
wijnrek staan verschillende soorten heerlijke wijnen
voor ieder wat wils. Elke soort en smaak komt op een
buffet te staan, waarbij we de witte wijnen presenteren
in een teil gevuld met ijswater, zodat deze lekker koud is.
Uw gasten kunnen door te proeven zelf beslissen welke
wijn ze deze avond willen drinken. Als de fles op is komt er
gelijk een nieuwe. De fles mag ook meegenomen worden naar
tafel. Voor de heren die van een lekkere borrel houden mogen ze
ook een glaasje naar keuze uit drie heerlijke malt whisky’s en een
cognac inschenken, om lekker lang van te genieten.
Het wijnarrangement is een leuke extra verassing voor uw gasten.

Wijnarrangement






4,5 uur onbeperkt
Wijn menu met geschreven uitleg
Verschillende rode, rosé en witte wijnen
Wijnen met een krachtige en een frisse afdronk
Prachtige presentatie
Een glaasje malt whisky of cognac voor de liefhebbers
(niet onbeperkt)

 Alleen in combinatie met een drankarrangement

€ 3,- per persoon
€ 0,50 per uur extra

Bittergarnituur







Bitterballen
Frikadelletjes
Loempiaatjes
Kipnuggets
Sausjes
4 hapjes p.p.

Broodbuffet





Div. soorten brood
Div. kaasjes
Tapenade
Olijven

Hapjesarrangement
Fingerfood van de grill
 Kipspiesjes
 Gehaktballetjes
 Gamba’s
 Spareribs
Koud
 Tomaat mozzarella spiesjes
 Incl. Broodbuffet
 Sausjes

€ 2,50 per persoon

Hapjes
Wij beschikken over een prachtige buffet ruimte met een indoor
barbecue grill. Hierdoor kunnen wij u voorzien van heerlijke
hapjes warm en koud die ter plekke voor u worden bereid.
Uw gasten kunnen zelf kiezen wat ze lekker vinden en
kunnen zo vaak als ze willen langs het buffet lopen.
Het hapjes buffet is geen maaltijd of diner, maar
een leuke aanvulling op het feest en de drankjes.
Wilt u liever een diner kijkt u dan naar
Het kopje buffet hieronder.

€ 5,- per persoon

€ 9,50 per persoon

Barbecuebuffet
Wij kunnen u ook een heerlijke uitgebreide
barbecue aanbieden. Door ons prachtige indoor
barbecuebuffet kunnen wij u het hele jaar door
voorzien van een zeer smaakvol diner. We serveren
de lekkerste stukken vlees en vis. Natuurlijk bieden wij
goede alternatieven voor mensen die vegetarisch zijn of
liever Halal vlees willen. Hieronder ziet u een overzicht van
onze buffetten. Als u bij ons het barbecuebuffet 3 reserveert
kiest u voor luxe en keus voor uw gasten. Een heerlijke wijn vult
dit perfect aan. U krijgt gratis ons wijnarrangement erbij, om de
smaken van het eten te complimenteren met een heerlijke wijn.
Vanaf 50 personen zal onze kok de gerechten voor u bereiden op
de barbecue. Mocht u alsnog uw gasten zelf willen laten barbecueën
kan dit altijd, het is namelijk erg gezellig met vrienden en collega’s om rond
de barbecue bij te kletsen en een heerlijk stuk vlees te grillen.

Barbecuebuffet I
 3 soorten vlees
Beef hamburger
Thüringer braadworst
Gekruid spek

Barbecuebuffet I I
 2 salades
Rundvleessalade
Kartoffelsalade







€ 12,50 per persoon

 5 soorten vlees
Beef hamburger
Thüringer braadworst
Gekruid spek
Gekruid lamsworstje
Kipspies

Barbecuebuffet I I I
 4 salades
Rundvleessalade
Kartoffelsalade
Kippastasalade
Groentesalade






4 sausjes
Verse sla mix
Stokbrood
Kruidenboter
Grote frieten

€ 17,50 per persoon

4 sausjes
Verse sla mix
Stokbrood
Kruidenboter
Grote frieten

 6 soorten vlees
Beef hamburger
Thüringer braadworst
Gekruid spek
Gekruid lamsworstje
Kipspies
Biefstuk
 3 soorten vis
Witvis
Zalm
Gamba’s

€ 25,- per persoon

 4 salades
Rundvleessalade
Kartoffelsalade
Kippastasalade
Groentesalade







4 sausjes
Verse sla mix
Stokbrood
Kruidenboter
Grote frieten
Aardappeltjes
zeezout rozemarijn

 Gratis
wijnarrangement






Dessertschalen
Chocolade aardbeien
Stukken chocolade melk, puur & wit
Soesjes
Uitgeserveerd op schalen

Dessertbuffet
 Stukken chocolade
melk, puur & wit
 Chocolade aardbeien
 Soesjes
 Bavaroise
 Vers fruit
Ananas, meloen, druiven, appel, banaan
 Slagroom
 Advocaat likeur met slagroom
 Heerlijke dessertwijn

€ 4,- per persoon

Dessertbuffet
Als u klaar bent met genieten van de heerlijke stukken vlees en sappige
vis is het tijd voor zoets. Wij hebben voor u een dessertbuffet
samengesteld van zoet tot vers, het dessertbuffet wordt prachtig
gepresenteerd in onze buffet ruimte. Tussen het barbecue
en dessert moment in, doen we eventjes de deuren van
het buffet dicht om alles goed voor te bereiden.
Hierna gaan de deuren weer open en worden uw gasten
wederom getrakteerd op heerlijke gerechten.

€ 8,- per persoon

Entertainment
Piecken is goed aangekleed met
verschillende licht effecten en een
perfecte uitgebreide geluidsinstallatie.
U hoeft dus niks meer zelf in te huren.
En het mooiste is dat u hier gebruik van
mag maken zonder extra kosten.
Wilt u ook lekker dansen op uw feest, reserveer
dan ook onze huis DJ erbij. Met al meer dan 10 jaar
ervaring achter de dj decks weet hij van elk feest
een gegarandeerd succes te maken.
Van jong tot oud, 70’s tot Dance, hij kan en heeft alles. Natuurlijk
draait de Dj ook al uw verzoekjes. Naast een dj is het ook mogelijk om
een band op te laten treden. Hiervoor hebben wij een prachtig podium.

DJ entertainment
 De gehele avond
 Inclusief dj equipment
 Professioneel en zeer ervaren
€ 125,- totaal

Extra informatie
Vervoer
Rondom Piecken is genoeg parkeergelegenheid, vlak ernaast en op een kleine loopafstand. Tevens is Piecken zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Station Heyendaal waar vele bussen en treinen stoppen ligt op een kleine minuut lopen.
Besloten karakter
U kunt de gehele week Piecken reserveren voor een besloten feest. Vanaf 50 personen is uw feest besloten, eventueel kan dit in combinatie met eten vanaf een
kleiner aantal.
Presentatie
In Piecken hangen meerdere flatscreens en beamers. Hierdoor beschikken wij over alle apparatuur om een foto presentatie af te spelen. Ook een draadloze
microfoon is aanwezig waardoor u vanaf elke plek uw gasten kunt toespreken of toegesproken worden.
Hopelijk heeft u een goed beeld kunnen krijgen van de feest, drank en diner
mogelijkheden bij Piecken. Mocht u een afspraak willen plannen om Piecken
te bezichtigen of heeft u nog vragen stuurt u dan gerust een mail.
Indien u liever telefonisch contact wenst kunt u ons uw telefoonnummer
sturen en dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

info@piecken.nl

Bedankt voor uw interesse en tot ziens bij Piecken!

Café Piecken
Prof. Bromstraat 54
6525BB Nijmegen
www.piecken.nl

