
	

	

Prijslijst Besloten Feest 
Music Centre Blue 
(alle prijzen zijn incl. BTW) 

 
Zaalhuur 
€125,00 incl. BTW  
 
Kosten zijn voor: 

- Gebruik podium + zaal + faciliteiten (garderobe, statafels) 
- Gebruik geluidsset (2x Electro Voice ZLX-12P met Mackie ProFX8 mixer of 

vergelijkbaar) 
- Personeel achter de bar (2 personen) 
- Diverse besprekingen vooraf 
- En uiteraard wordt de schoonmaak voor je gedaan! ☺ 

 
Arrangementen:  
 
Alleen drankenpakket:   € 21,50 per persoon 

• 4 uur bier/wijn/fris 
 

BZN Arrangement:    € 24,50 persoon 
• 4 uur bier/wijn/fris 
• gemengde nootjes 
• chips paprika & naturel 
• worst & kaas 

 
Beatles Arrangement:   € 28,50 per persoon 

• 4 uur bier/wijn/fris 
• gemengde nootjes 
• chips paprika & naturel 
• 3x borrelhapje (koud) 
• 2x bittergarnituur incl. sausjes 

 
CHIC Arrangement:   € 32,50 per persoon  

• 4 uur bier/wijn/fris 
• gemengde nootjes 
• chips paprika & naturel 
• 3x borrelhapje (koud) 
• 3x bittergarnituur incl. sausjes 
• glas bubbels bij entree of afscheid 

 
Deze arrangementen zijn voor minimaal 35 gasten en inclusief gebruik van alle 
hierboven genoemde faciliteiten en gratis parkeren voor de deur. Eindtijd van 
besloten feesten is uiterlijk 01:00 uur. Minder gasten of andere wensen? Geen 
probleem. Dan stellen we een arrangement op maat voor je samen! 
 
 



	

	

Zelf een arrangement samenstellen? Geen probleem! 
Hapjes koud:  
• Borrelhapje (broodje brie, blokje kaas, worst, hamrolletje, gevuld eitje) 

€ 1,25 per stuk, minimaal 40 hapjes per schaal 
 
Hapjes warm: 
• Bittergarnituur (o.a. bitterballen, kaaspucks, kipnuggets, bami- en nasihapjes, 

mini frikandellen etc.)  
€ 1,25 per stuk, minimaal 40 hapjes per ronde. Inclusief 3 sausjes 

 
Gemengde nootjes & chips  € 2,00 per persoon 
Kaas en worst     € 2,50 per persoon 
Zoete lekkernijen bij de koffie/thee  € 2,50 per persoon 
Glas bubbels     € 4,00 per persoon 
Half uur langer feest    € 3,25 per persoon 
Andere invulling    € in overleg 
 
Drankenassortiment 
Warme dranken: diverse smaken thee, koffie, warme chocomel 
 
Frisdrank: FuzeTea Ice Tea Green (zonder koolzuur) Minute Maid Appelsap, Minute 
Maid Sinaasappelsap, Coca Cola , Coca Cola Zero, Fanta, Bitter Lemon, Spa Rood, 
Spa Blauw 
 
Bier van de fles (er is geen tap aanwezig): Keizerskroon, Heineken 0%, Radler 2.0% 
 
Wijnen: 
Witte wijn: Cuatro Rayas, Verdejo, 2019 (droog) 
Witte wijn: Schmitt Söhne, Jägerschoppen (zoet) 
Rode wijn: Arco de la Vega, Tempranillo 2019 
Rosé wijn: Arco de la Vega, Rosado 2019 
 
Overige informatie 
• Het is niet mogelijk om alleen de zaal te huren en zelf drankjes te regelen. 
• Music Centre Blue heeft geen vergunning voor het schenken van sterke drank.  
• We hebben een vergunning tot 01:00 uur.  
• Gasten kunnen hun drankjes bestellen aan de bar. Indien je drankjes graag aan 

de (sta)tafels uitgeserveerd wilt hebben, is dit tegen een meerprijs mogelijk. 
 
Capaciteit zaal 
Zittend: maximaal 32 
Staand: maximaal 75 
 
	


