
 

 

 

 

 

 
 

Bucketbar Feestavondarrangementen 
De Bucketbar is een decoratieve zinken-teilenbar met daarin de drankjes gekoeld op ijs. 

U kunt uw drankjes zelf inschenken, bier wordt geserveerd. 

 
Feestavondarrangement “Budget Bucket” 

 
Ontvangst met een feestelijke bubbel, aansluitend drankjes via de Self Service Bucketbar,  1 x 
een ronde luxe koude hapjes, 2 x een ronde luxe warme frituurhapjes , mixed nootjes. Kopje 
koffie tot besluit of drankjes tot het einde van het feest. 
 
Kosten voor 3,5 uren euro  21,50 p.p.                   Verlenging euro 3,00 per half uur 

 
Feestavondarrangement “Traditional Bucket” 

 
Ontvangst met 2 x koffie en gebak, aansluitend drankjes via de Self Service Bucketbar, 2 x een 
ronde luxe koude hapjes, 2 x een ronde luxe warme frituurhapjes van Kwekkeboom en 1 x een 
luxe hapje uit de oven. Kopje koffie tot besluit of drankjes tot het einde van het feest. 
 
Kosten voor 4 uren euro  25,00 p.p.                   Verlenging euro 3,00 per half uur 
 

Feestavondarrangement “Sparkling Bucket” 
 

Ontvangst met een feestelijke bubbel, aansluitend drankjes via de Self Service Bucketbar, 2 x 
een ronde luxe koude hapjes, 2 x een ronde luxe warme frituurhapjes van Kwekkeboom en 1 x 
een luxe hapje uit de oven. Kopje koffie tot besluit of drankjes tot het einde van het feest. 
 
Kosten voor 4 uren euro  25,00 p.p.                   Verlenging euro 3,00 per half uur 

 
Feestavondarrangement “Luxe Bucket” 

 
Ontvangst met een feestelijke bubbel, aansluitend drankjes via de Self Service Bucketbar, bier 
wordt geserveerd, 2 x een ronde luxe koude hapjes, 1 x een ronde luxe warme frituurhapjes van 
Kwekkeboom en een compleet satébuffet, 2 stokjes p.p. Kopje koffie tot besluit of drankjes tot 
het einde van het feest. 
 
Kosten voor 4 uren euro  28,50 p.p.                   Verlenging euro 3,00 per half uur 
 
Te reserveren voor minmaal 40 gasten. 

 
Op alle transakties en reserveringen zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Federatie Horeca. Deze liggen 
bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld toegezonden. De UHV zijn bindend voor iedereen die van onze 
diensten gebruik maakt.                
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