FEEST-ARRANGEMENTEN ’19

Prijs gebaseerd op groepen vanaf 20 personen, kleinere groepen in overleg. Uiteraard zijn er aanvullingen mogelijk!!
In de periode van 15 oktober t/m 1 april ontvang je op de vermelde prijs 10% laagseizoenskorting
DE PRIJZEN ZIJN INCL. BTW & GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE
LET OP! Afhankelijk van dag en het seizoen kunnen minimum bestedingsbedragen worden gehanteerd
bij exclusief gebruik van de accommodatie(s) voor 21.00 uur

BORREL AAN DE BOTENBAR

SIT DOWN DINNER

Hollands drankarrangement van 3 uur met
zoutjes, nootjes en gefrituurd bittergarnituur (6 hapjes p.p.)
Arrangementsprijs v.a.
€ 24,50 p.p.

Hollands drankarrangement van 3 uur,
zoutjes, nootjes, 2 bitterballen p.p. en een
3 gangen diner
Arrangementsprijs
€ 56,00 p.p.

WALKING DINNER

FEEST AAN DE WATERKANT
Hollands drankarrangement van 4 uur met
zoutjes, nootjes en gefrituurd bittergarnituur (8 hapjes p.p.)
Arrangementsprijs
€ 29,50 p.p.
Verlenging van dit feestarrangement met
1 uur (dus drankarrangement van 5 uur)
Arrangementsprijs
€ 34,50 p.p.

BORREL, BITTERGARNITUUR & BBQ
Hollands drankarrangement van 3 uur met
zoutjes, nootjes, 2 bitterballen p.p. en de
Zeilersbarbecue
Arrangementsprijs
€ 43,50 p.p.

Hollands drankarrangement van 3 uur en
verspreid over de avond een (5 gangen)
parade van gerechten
Arrangementsprijs
€ 58,50 p.p.

Onze feestlocaties zijn fris en
van deze tijd, compleet met
loungebanken, zitzakken, statafels van steigerhout en
prachtig uitzicht over onze
haven en de Wijde Blik.
Er zijn verschillende feestelijke
arrangementen ontwikkeld die
erg betaalbaar zijn.

Of denk eens aan een leuk SPEL, bijvoorbeeld:
HOU VAN HOLLAND: In 2 teams strijden om de
TV vragen, raad het lied of niet, de taalronde,
het verjaardagspel, karaoke klassiekers en het
draaien aan het rad!

Voor de surpriseparty voor je
partner, voor je 40ste verjaardag, voor als je partner 50
wordt, voor een babyborrel,
voor je zilveren huwelijksfeest
of voor je afscheidsfeest als je
gaat beginnen aan je wereldreis. Uiteraard behoren een
eindejaarsfeest en een Nieuwjaars borrel, een leuke reünie
of gewoon een feest met
familie en vrienden omdat je
zin hebt in een feest ook tot de
mogelijkheden.

TOP2000 (met muzikanten): Welk team weet
het meeste over de artiesten en de nummers?
En welk team kan het hardst en de meeste
regels meezingen?

Leuke bijkomstigheid: van 15
oktober t/m 1 april hanteren
we een aantrekkelijke winterkorting van 10%!

MANNEN TEGEN DE VROUWEN: Doldwaze quiz
die je kennis en behendigheid test op het gebied
van & ten opzicht van het andere geslacht.

Je kunt bij Ottenhome letterlijk
en figuurlijk in je huwelijksboot stappen. We zijn een
officiële trouwlocatie van de
gemeente Wijdemeren, dus je
hele HUWELIJKSDAG kan bij
en door Ottenhome worden
verzorgd, vanaf het ja-woord
tot en met je huwelijksdiner
en feestavond.
Romantisch met rondvaart,
bruidstaart op eiland of een
Walking dinner met een
loungefeest ter afsluiting, jullie
bepalen natuurlijk zelf hoe
jullie huwelijksdag er uit ziet.

EXTRA FEESTELIJKE SUGGESTIES
MUZIEK is bepalend voor de sfeer bij een feestelijke gelegenheid. Voor achtergrondmuziek
kunnen wij zorgen, maar een live act of DJ kan
natuurlijk ook (wel even melden graag)
Evt. kunnen we je voorstellen aan onze huis DJ’s

TV SPEKTAKEL: De aller leukste spellen die ooit
op tv waren, in één grote spelshow! Tot slot
spelen de muzikanten enkele gezellige covers.

BORREL, BITTERGARNITUUR & BUFFET
Hollands drankarrangement van 3 uur met
zoutjes, nootjes, 2 bitterballen p.p. en een
buffet (Tapas-, La Dolce Vita-, Streetfood-,
Captainsbuffet (of Captainsbbq)
Arrangementsprijs
€ 48,50 p.p.

JUBILEUM of REÜNIE
Vier je jubileum en/of haal gezellige oude
koeien uit de sloot met je vrienden of oudcollega’s met een Hollands drankarrangement van 4 uur met 4 gefrituurde hapjes
p.p. zoutjes, nootjes én een La Dolce Vita-,
Tapas-, Street-foodbuffet of bbq
Arrangementsprijs
€ 53,50 p.p.

FEESTEN

HUWELIJK AAN DE HAVEN
Jullie huwelijksdag verzorgen we ook graag!
Mail of bel ons om een afspraak te maken.
We horen graag jullie ideeën, jullie wensen,
leiden jullie graag rond en maken dan voor
jullie graag een offerte op maat! Graag dus!

Uiteraard zijn er vele (o.a.
Smaakvolle of Sportieve) aanvullingen en variaties op deze
arrangementen mogelijk.
Laat ons jullie wensen weten
en we maken graag een programma op maat voor jullie!
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