Bent u op zoek naar een bijzondere locatie
voor een feestje of iets anders, wij verzorgen
het graag voor u
Het Hofje van Jongkind verzorgt feesten, babyshowers, bruiloften,
jubilarissen, brunches etc. U heeft het Hofje geheel tot uw eigen beschikking,
er zullen geen andere gasten aanwezig zijn. U kunt bij het Hofje een feest
geven vanaf 25 personen.
U kunt denken aan een high tea, uitgebreide brunch met warme en koude
gerechten, driegangendiner, buffet voor de avond of losse hapjes en drankjes.
Heeft u andere wensen of ideeën, deze zijn altijd bespreekbaar.
U kunt kiezen uit verschillende hapjes en diverse garnituren die op tafel
staan.
In onze hapjeslijst kunt u een keuze maken. Alle hapjes worden
vers door ons bereid.

Huur locatie
Voor de huur van de locatie vragen wij een kleine bijdrage. De prijs is per
uur of een deel van een uur.
• 0 tot 25 personen
€ 30,• 25 tot 50 personen
€ 20,• 50 personen of meer
€ 15,-

Dranken op nacalculatie
U kunt kiezen voor de dranken op nacalculatie. Dit betekent dat alle door de
gasten bestelde dranken worden geregistreerd in het kassasysteem. Aan het
einde van de avond komt hier een totaalbedrag uit.

Drankarrangement Hofje van Jongkind
Wilt u liever de zekerheid van 1 prijs per persoon dan kunt u, vanaf 25
personen, kiezen voor een drankarrangement. U betaalt 1 prijs per persoon
en de gasten kunnen naar wens dranken bestellen. De drankarrangementen
bestaat uit koffie, thee, bier, wijn en fris.

Drankarrangement Hofje van Jongkind
Vanaf 25 personen
2 uur € 14,50
3 uur € 19,50
4 uur € 24,50
5 uur € 29,50

Vanaf 45 personen
€ 13,50
€ 18,50
€ 23,50
€ 28,50
Speciaal bieren zijn op nacalculatie € 1,95 per stuk.

Drankarrangement kinderen
Kinderen van 3 t/m 10 jaar
• 2 uur € 8,00
• 3 uur € 10,00
• 4 uur € 12,00
• 5 uur € 14,00

Muziek
Indien u gebruik wilt maken van onze muziekinstallatie zullen de kosten
hiervan € 30,- bedragen voor het gehele feest. U kunt uw eigen muzieklijst
meenemen via spotify, usb, pc etc.

Vergunningaanvraag
Als het feest langer duurt dan 22.00 uur zijn wij genoodzaakt om een
vergunning bij de gemeente aan te vragen. Na ontvangst van de vergunning
kan het feest tot maximaal 01:30 duren. Houd rekening met een
aanvraagtijd van maximaal 6 weken. De kosten bedragen € 22,50,-

Heeft u interesse, dan maken wij een persoonlijke afspraak met u. We zullen
dan een vrijblijvende offerte maken om uw feest tot een onvergetelijk
moment te maken.

