Mill,
VOORBEELD OFFERTE GALAFEEST MET DINER.

Beste leden van de galacommissie,
Met genoegen doen wij jullie bij dezen een voorbeeld offerte toekomen betreffende de
verzorging van jullie galafeest op een nader te bepalen datum op Kasteel Aldendriel te Mill.
Op verzoek kunnen wij altijd een (vrijblijvende) optie op deze datum plaatsen.

Locatie
Accommodatie
Datum
Activiteit

: Kasteel Aldendriel.
: Jonkerzaal, Ridderzaal en Bakhuis.
Bij geschikt weer; Veranda en tuin.
Kemenade evt. voor de fotograaf.
: Nader te bepalen.
: Galafeest.

Programma. (mogelijke tijdsindeling)
18.00 - 19.30 uur
19.30 - 23.00 uur
23.00 - 03.00 uur

: Aperitief.
: Diner.
: Galafeest.

ROOKRUIMTE.
Wij beschikken over een zeer ruime/gezellige en perfect gesitueerde rookruimte.
Deze is volledig verwarmde Veranda is direct gelegen naast de zaal voor het galafeest.
Grote boerderijdeuren, welke geheel open zijn, geven doorgang tot deze rookruimte.
(je hebt eigenlijk nauwelijks in de gaten dat je in een rookruimte bent…)
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Ontvangst/Aperitief. (Jonkerzaal/Veranda)
Wij ontvangen jullie gezelschap vanaf bv. 18.00 uur op Kasteel Aldendriel.
Hierbij serveren wij een Kir Royale als welkomstcocktail.
Aansluitend serveren wij de diverse dranken.
DRANKEN.
Voor de dranken zullen wij een afkooparrangement voorstellen.
Deze afkoop zal zijn voor het aperitief, diner en galafeest.
Hierbij gaan wij uit van een assortiment bestaande uit; tapbier, wijnen, frisdranken,
sappen en 3 soorten buitenlands gedistilleerd. (rum, wodka, gin en apfelcorn)
Wij zorgen dat alle genoemde dranken onbeperkt voorradig zijn.
Uiteraard zorgen wij voor een optimale service.

Diner. (Ridderzaal)
Om 19.30 uur zal het diner geserveerd worden in de Ridderzaal.
Voorbeeld 3-gangen diner; (zie bijlage voor andere voorbeelden)
Carpaccio van ossenhaas, pijnboompitjes en een mosterddressing
Stokbrood met kruidenboter en pesto
*****
Kalfsbiefstuk met sjalotjes en rode wijnsaus
Of
Zalmfilet met een zachte bieslooksaus
Diverse garnituren
*****
Trio van tiramisu, vanille ijs en chocolademousse
Uiteraard houden wij rekening met vegetarische gasten en/of diëten.

Galafeest. (Jonkerzaal)
Om circa 23.00 uur gaat het galafeest aanvangen in de Jonkerzaal.
Op het podium wordt de discotheek of muziekband geplaatst.
Tijdens het gala blijven wij de diverse dranken serveren.
Einde muziek, bar gesloten : 02.45 uur.
Vertrek gasten
: 03.00 uur.
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Kostenbegroting. (e.e.a. zoals opgenomen in deze offerte)
TOTAAL-ARRANGEMENTS-PRIJS;
- Welkomstcocktail Kir Royale
- Diner, 3-gangen
- Drankenarrangement (afkoop; aperitief/diner/gala)
- Accommodatiekosten/schoonmaakkosten, e.d.

€ 72,50

p.p. (incl. btw)

Reserveringsvoorwaarden.
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn onze reserveringsvoorwaarden
van toepassing. Deze staan gedrukt op de achterzijde van het eerste blad.
Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, vernemen wij dit gaarne.
Uiteraard zullen wij flexibel inspelen op alternatieve wensen.
Met vriendelijke groet,
Kasteel Aldendriel Partyaccommodatie

Peter van Lieshout
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