ARRANGEMENTEN
ALGEMEEN
Bij Aperitivo kun je terecht voor groepsdiners en -borrels. Op aanvraag is een groepslunch of een
cocktailworkshop mogelijk!

BESCHIKBAARHEID EN CAPACITEIT GROEPEN
SEATED
Vide:
Beneden:
Kelder:

maximaal 40 personen – Losse tafels in dezelfde ruimte
maximaal 70 personen – Losse tafels in dezelfde ruimte
maximaal 16 personen – 2 tafels van maximaal 8 personen

WALKING DINER/ STAANDE BORREL
Vide:
Beneden:
Totaal:

maximaal 50 personen
maximaal 100 personen
maximaal 150 personen

Exclusief:

Op aanvraag Voor meer informatie mail naar sales@rebelhoreca.nl

BORREL
Op aanvraag kunnen we eerder dan ondergenoemd tijden aanvangen
ma, di, woe, do, zo: 16:00 – 23:00
vrij:
16:00 – 18:00 21:00 – 23:00
za:
16:00 – 18:00 21:00 – 23:00

HIGH WINE & COCKTAIL
elke dag:

16:00 – 18:00 21:00 – 22:30

DINER
dagelijks:

16:00 – 21:00

LUNCH
Vanaf 50 personen op aanvraag

COCKTAILWORKSHOP
Op aanvraag

15:00 – 17:00 mogelijkheid aansluitend diner

MINIMALE OMZET
Voor het exclusief inzetten van het restaurant hanteren we een minimale omzet.
Deze is opvraagbaar bij sales@rebelhoreca.nl

MUZIEK
Achtergrondmuziek aanwezig. Geen Dj’s, geen zang, instrumenten of luide muziek mogelijk.
Bij exclusieve partijen kan bovenstaand in overleg.
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DIEETWENSEN EN ALLERGIEN
Van personen met dieetwensen en/of allergieën vernemen we deze graag minimaal 3 dagen vooraf.

GELDIGHEID OPTIE
Vanaf aanvraag 7 dagen geldig (hierna vervalt de optie)

AANTAL GASTEN BINDEND VOOR DE REKENING
Tot 2 dagen voorafgaand aan het evenement kosteloos te wijzigen, anders wordt het laatst doorgegeven
aantal in rekening gebracht.

BETALING VAN DE REKENING
Op de avond zelf, door 1 persoon of voor bedrijven, mogelijk op factuur.

DRANKEN Geschonken op basis van nacalculatie
Fris		

v.a. € 3,00

Bier
Van de tap
Moretti		
Wisseltap		

v.a. € 3,40
v.a. € 3,75

Van de fles		

v.a. € 4,50

Wijnen
Wit, rood & rosé		

v.a. € 4,50 fles € 23,50

BORRELARRANGEMENTEN v.a. 10 personen
SPUNTINI - Een selectie van koude tapas van de kaart voor €9,50 per persoon.
We kunnen dranken op basis van nacalculatie verzorgen. Graag vernemen we wat we mogen schenken.
Of
Bovenstaande inclusief drankjes (munten) per persoon (Moretti bier, huiswijn, frisdrank, koffie of thee)
2 munten € 16,50 | 3 munten € 19,50

SPUNTINI DELUXE - Een selectie van koude en warme tapas van de kaart voor €15,00 per persoon.
We kunnen dranken op basis van nacalculatie verzorgen. Graag vernemen we wat we mogen schenken.
Of
Bovenstaande inclusief drankjes (munten) per persoon (bier Moretti, huiswijn, frisdrank, koffie of thee)
2 munten €22.00 | 3 munten €25.00
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HIGH´S
Bij Aperitivo kun je genieten van een High vanaf 2 personen.
Al onze High’s hebben een duur van 1,5 - 2 uur.
Elke dag:
16:00 - 18:00 21:00 - 22:30
HIGH WINE – Prosecco, 3 geselecteerde wijnen en bijpassende tapas voor €35,00 per persoon.
HIGH COCKTAIL – 3 geselecteerde cocktails met bijpassende tapas voor €35,00 per persoon.

GROEPSDINER
Vanaf 6 personen serveren wij een door ons samengesteld menu
van diverse Aperitivo gerechtjes, pasta en pizza´s.

TASTE OF APERITIVO 2- gangen
€ 19,50 per persoon (vrijdag en zaterdag € 24,50)
Olijven
Foccacia Classico
Selectie van koude en warme tapas
Selectie van pizza´s en pasta´s
Bijpassend drankenarrangement
2 geselecteerde bieren € 9,00 per persoon
2 geselecteerde wijnen € 10,00 per persoon

TASTE OF APERITIVO 3- gangen
€ 22,50 per persoon (vrijdag en zaterdag € 27,50)
Olijven
Foccacia Classico
Selectie van koude en warme tapas
Selectie pizza´s en pasta´s
Dessert assortiment
Bijpassend drankenarrangement
3 geselecteerde bieren € 13,50 per persoon
3 geselecteerde wijnen € 15,00 per persoon
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TASTE OF APERITIVO DELUXE
€ 27,50 per persoon (vrijdag en zaterdag € 32,50)
Olijven
Foccacia Salmone
Mix van Deluxe koude en warme tapas
Mix Deluxe pizza´s en pasta´s
Dessert assortiment
Bijpassend drankenarrangement
Prosecco, 3 dranken (geselecteerde wijnen of bieren) en Sgroppino € 25 per persoon.
Liever een cocktail i.p.v. Prosecco? Dat kan! Toeslag + € 5 voor welkomscocktail.

DIEETWENSEN EN ALLERGIEN
Van personen met dieetwensen en/of allergieën vernemen we deze graag minimaal 3 dagen vooraf.

AANTAL GASTEN BINDEND VOOR DE REKENING
Tot 2 dagen voorafgaand aan het evenement kosteloos te wijzigen,
anders wordt het laatst doorgegeven aantal in rekening gebracht.
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