Blue Collar Hotel
Klokgebouw 10
5617 AA Eindhoven
Tel: +31 40 780 3334
sales@bluecollarhotel.nl

BORREL ARRANGEMENTEN
U bent bij Blue Collar Hotel van harte welkom voor een hapje en een
drankje, ook als u niet blijft overnachten. Ons team verzorgt dagelijks
ontbijt, lunch, diner en borrelhapjes. Geheel in de stijl van het hotel.
We hebben hieronder een opsomming gemaakt van de diverse
mogelijkheden om bij ons met een groep te komen borrelen.
U kunt uw eigen keuzes maken maar we kunnen ook samen een selectie
maken.

1. BLUE COLLAR WELKOM ARRANGEMENT

€ 6,00 pp

Vanaf 15 personen
Inclusief:
Hapje
Drankje

2. BLUE COLLAR PARTY ARRANGEMENT

€ 35,00 pp

Vanaf 10 personen
Inclusief:
Onbeperkt
bier/fris/wijn
Diverse snacks
Duur 4 uur

3. BLUE COLLAR BORREL ARRANGEMENT

€ 45,00 pp

Vanaf 10 personen
Inclusief:
Onbeperkt
bier/fris/wijn
Diverse gerechtjes
Duur 4 uur

BUITEN DEZE ARRANGEMENTEN KUNT U NATUURLIJK OOK DE BORREL UITBREIDEN MET:
45 stuks bitterballen

€ 32,50

90 stuks bitterballen

€ 55,00

45 stuks bittergarnituur

€ 37,50

90 stuks bittergarnituur

€ 65,00

UITLEG OVER DE ARRANGEMENTEN:
1. BLUE COLLAR WELKOM ARRANGEMENT

€ 6,00

Een gastvrij onthaal met een hapje en een drankje
Koffie/thee met diverse zoete lekkernijen
of
Bier/fris met een hartig hapje
of
Glas cava met een amuse (meerprijs € 2,50 p.p.)

2. BLUE COLLAR PARTY ARRANGEMENT

€ 35,00

Drank:
Warsteiner tapbier, radler 0.0, frisdrank, huiswijn rood, huiswijn
wit, huiswijn zoet wit, huiswijn rosé
Het arrangement kan ook uitgebreid worden met mixdrankjes en
speciaal bieren voor een meerprijs € 5,00 pp voor de gehele groep.
Met uitzondering van shotjes
Willen jullie langer door gaan dan 4 uur? Meerprijs € 6,00 pp per
uur voor het geboekte aantal personen

Snacks:
Nacho's met salsa dip
Gemengde nootjes en pinda's
Bitterballen
Bittergarnituur mix

VERVOLG UITLEG:
3. BLUE COLLAR BORREL ARRANGEMENT

€ 47,50

Drank:
Warsteiner tapbier, radler 0.0, frisdrank, huiswijn rood, huiswijn
wit, huiswijn zoet wit, huiswijn rosé
Het arrangement kan ook uitgebreid worden met mixdrankjes en
speciaal bieren voor een meerprijs € 5,00 pp voor de gehele groep
Willen jullie langer door gaan dan 4 uur? Meerprijs € 5,00 pp per
uur voor het geboekte aantal personen
Eten:
Gemengde nootjes
Bread & dips
Loempia met sriracha saus
Broodje pulled pork
Chickenwings met chilisaus
Quesadilla puntjes
Nacho's met salsa
Bitterballen met mosterd
of
Vegetarisch
Gemengde nootjes
Bread & dips
Vegetarische loempia met sriracha saus
Broodje pulled jackfruit
Samosa puntjes
Quesadilla puntjes
Nacho's met salsa
Vegetarische bitterballen met mosterd

DANK U VOOR UW KEUZE VOOR HET BLUE COLLAR HOTEL EINDHOVEN!!

