Kookatelier

Een feestje in
het Kookatelier!
Om een goed feestje te kunnen bouwen zijn een aantal ingrediënten nodig: een
aanleiding (die is snel gevonden ;-)) & fijne mensen, een sfeervolle ruimte, echt
goed eten en drinken en adequate, vrolijke vlotte bediening.
Voor de eerste twee zorgen jullie zelf, de rest hebben wij voor jullie in huis!
In het kookatelier kunnen feestjes van 25 tot 80 personen gehouden worden.
Afhankelijk van het aantal personen kleden we de ruimte voor je aan (of uit).
Tafels kunnen blijven staan of we rollen ze juist aan de kant en zetten handige
statafels voor je neer. We kunnen de keuken wat verkleinen en er een intiem
loungehoekje voor je inrichten. Wil je ook kunnen dansen? Geen probleem, we
creëren de ruimte ervoor. En wat dacht je van de gezellige binnenplaats in de
winter die we met terrasheaters verwarmen, echte biertap erbij. Feest!
Er kan echt heel veel als we maar tijdig met elkaar een datum prikken en plannen
maken.

Ons feest
Ieder feest is anders en daar denken we echt graag

Wat kan er en wat kost dat dan?

in mee. Daarom geen folder met de foto’s van het
feestje van een ander. Wel hebben we veel goeie
referenties en nog meer ervaring. (wij zijn zelf
namelijk nogal dol op een feestje ;-)) “Het is net zo
gezellig als thuis, maar wat heerlijk, overal wordt
voor gezorgd en we hoeven niet de hele ochtend
erna op te ruimen en af te wassen” We willen je
graag inspireren met een aantal voorbeelden en
prijzen. Zie hieronder. Mail ons voor een datum,
de aanleiding voor je feest en met hoeveel
mensen je dat zou willen vieren. Dan maken wij
snel een passend voorstel.

Afkoop ruimte € 150,- (wanneer de drankomzet
hoger is dan € 750,- rekenen we geen afkoop
ruimte).
Unieke borrelhapjes op schalen, uiteraard
ateliergemaakt, warm en koud, al vanaf €1,50 per
stuk.
Buffet warm en koud vanaf € 12,50 per persoon,
minimaal voor 25 personen. Het begint met
vleeswaren, brood, lekkere smeersels, olijven en
een warm stoofje met aardappels, rijst of pasta.
Dat kunnen we uitbreiden naar verschillende
koude voorgerechten, hoofdgerechten en
nagerechten (meerprijs)

Kookatelier

Bemanning

Drinken

Wij maken onderscheid tussen informele
en formele feestjes. Misschien vind je
het prima wanneer iedereen lekker zijn
eigen biertje tapt en een glaasje wijn of
fris schenkt. “Het is net zo gezellig als
thuis, maar wat heerlijk, overal wordt
voor gezorgd en we hoeven niet de
hele ochtend erna op te ruimen en af te
wassen” horen wij vaak van onze gasten.
Wanneer het gezelschap wat ouder is, is
het toch wel fijn dat er iemand met een
blad met volle (en lege) glazen loopt,
en iedereen zich in de watten gelegd en
verzorgd voelt. Daarom is de persoonlijke
bediening bij ons aanvullend in te huren.

Wanneer je met veel mensen op je feestje
bent wil je ook per fles, pak of fust
betalen. Dat begrijpen we als geen ander.

Gastheer/dame senior
€ 35,- per uur (minimaal 3 uren)
Zoals je van een senior mag verwachten heeft hij/
zij overal ogen en oren en worden jullie in alles
ontzorgd.
Gastheer/dame junior
€ 25,- per uur (minimaal 3 uren)
Wanneer het voldoende is dat er opgeruimd
wordt en er op bestelling een flesje wijn of een
glaasje gebracht wordt
Tip: We adviseren om te beginnen met een senior
gastvrouw/heer en aan te vullen met één of
meerdere junioren naar gelang de grootte van de
groep.
Ps, wanneer uw gasten gaan lopen met bladen
glaswerk en stapels borden is breuk niet bij de
prijs inbegrepen.

Iets speciaals te vieren? Een koude fles
sprankelende Prosecco, Cava of zelfs echte
Champagne in een mooi glas maakt het helemaal
af. En we zijn niet kinderachtig met de prijzen.
Kurkengeld kan ook. Maar alleen in overleg en
strikt vooraf geregeld.
Tip: kies voor een beperkt aantal drankjes, dat
houdt de rekening overzichtelijk.

Meer weten?
Marijke van Essen
kookatelier@dekleynesintjacob.nl
058 254 15 15
Herenwaltje 20
8911 HN Leeuwarden

Afzeggen, annuleren?
Met dat laatste te beginnen. Soms kan het niet
anders, dat begrijpen we. Daarom is tot 14
dagen voorafgaand aan de reservering niets
verschuldigd en zien we je graag later alsnog
als onze gast. Tot 5 dagen voorafgaand aan
het feest is 70 % verschuldigd. Later afzeggen?
Dan brengen we noodgedwongen (alles is al
besteld) het gehele bedrag in rekening. Wel
geven we een korting op de eerstvolgende
boeking van 15%. Het aantal personen kan tot
3 werkdagen voor aanvang bijgesteld worden,
tenzij anders is afgesproken.
Reserveren doe je door als eerste een datum
en geschatte groepsgrootte aan te vragen. Je
hebt dan een optie. De reservering wordt pas
definitief wanneer we het overal over eens zijn
geworden.

Betalen
In overleg PIN, contant of factuur (betalen
binnen 7 dagen). Bij bedragen boven de
€1000,- wordt een voorschot gevraagd.
Betalen met creditkaart is helaas niet mogelijk.

