APERITIVO ALGEMEEN
DJ / Live muziek: mogelijk
Speeches: in overleg
Beamer & scherm: in overleg
Toiletten niet toegankelijk voor rolstoel
Zo/ma/di/wo 22.30 laatste ronde (afwijkende tijden in overleg/afhankelijk van vergunning)
Do/vrij/zat 00.30 laatste ronde (afwijkende tijden in overleg/afhankelijk van vergunning)

CAPACITEIT
Aperitivo exclusief, inclusief DJ opstelling en garderobe 250-300 personen
Hoofdgedeelte inclusief bar, borrel 135-150 personen
Hoofdgedeelte inclusief bar, zitplaatsen 100
Vide, borrel 50-55
Vide, zittend 40-45

BETALING VAN DE REKENING
Op de avond zelf, door 1 persoon
of
Mogelijk voor bedrijven, op factuur
Voor de facturatie ontvangen we graag de tenaamstelling factuur, adres, postcode,
kostenplaats/sapnummer, emailadres, plus een kopie legitimatie. Op de dag/avond
zelf kan de bon ter goedkeuring worden ondertekend.

GARANTIEAFSPRAKEN
Wij vernemen uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de reservering de volgende gegevens:
• Het aantal gasten, voor de rekening bindend
• De exacte aanvangstijd
• Type menu en allergieën/dieetwensen

TASTE OF APERITIVO GROEPSMENU
Vanaf 6 personen serveren wij een door ons samengesteld menu
van diverse Aperitivo gerechtjes en pizza’s en pasta’s.
ZONDER DESSERT
Per persoon 19,50 (vrijdag en zaterdag 24,50)

INCLUSIEF DESSERT
Per persoon 22,50 (vrijdag en zaterdag 27,50)

APERITIVO DELUXE MENU
27,50 (vrijdag en zaterdag 29,50)
• Deluxe Aperitivo assortiment
• Deluxe pizza en pasta assortiment
• Dessert assortiment
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DRANKEN
Dranken op basis van nacalculatie
Bieren
Wijnen
Frisdranken
Koffies

vanaf 2,90
vanaf 4,00
vanaf 2,90
vanaf 2,80

ASSORTIMENT BIEREN
Heineken, Moretti en Rebel Blond van de tap. Kasteel Rouge, Affligem Blond, Dubbel, Tripel,
Toz Red, Moretti la Bianca, Erdinger, Peroni Chill, Brigand op de fles.

BORREL
Op basis van een door u opgegeven bedrag kunnen we diverse hapjes verzorgen.

COCKTAIL WORSKHOP
Vanaf 10 tot 40 personen, dagelijks mogelijk 15:00 – 17:00 uur
Cocktail workshop Aperitivo, 2 uur
Tijdens de workshop leer je de ingrediënten en technieken kennen om de perfecte cocktail samen
te stellen. Per persoon maak je 2 verschillende cocktails, bijvoorbeeld een Mojito, Daquiri, Martini,
Margarita, Sour of alcoholvrije cocktails.
Dagelijks mogelijk tot 17:00 uur (onder voorbehoud van beschikbaarheid cocktail master)
Workshop tot 10 personen € 250,00 inclusief dranken en benodigdheden
11 personen of meer + € 25,- per persoon

KINDERPARTIJTJES Aperitivo, 2 uur
Vanaf 6 tot 12 kinderen, dagelijks mogelijk 15:00 - 17:00 uur
Wat is er niet leuker voor een kind om met zijn of haar beste vriendjes en vriendinnetjes een verjaardag
te vieren in Aperitivo! Je eigen pizza maken en vervolgens onder begeleiding van onze pizza chef de
pizza in de oven te plaatsen. Daarna lekker smullen van je eigen gebakken pizza!
Wat krijgen de kinderen: een kindercocktail, ze gaan zelf hun pizza maken, een pizza Nutella versieren
en krijgen allemaal een kleurplaat mee voor thuis.
€ 14,50 per kind

Voor meer informatie mail naar sales@rebelhoreca.nl
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