BRASSERIE/ ZAAL
DE IJZEREN MAN

MARGA VAN LIEROP

PRIJSLIJST BRASSERIE ZAAL DE IJZERENMAN

FEEST ARRANGEMENTEN
FEESTEN OP EEN UNIEKE LOCATIE IN EEN
NATUURLIJKE OMGEVING.
Heeft u binnenkort iets te vieren? Bijvoorbeeld heugelijk jubileum, een 12,5 jarig
huwelijksfeest of ziet u Abraham of Sarah?
Wilt u een bedrijfsfeest met een DJ of een zanger organiseren voor uw personeel?
Dit is allemaal mogelijk bij Brasserie Zaal De IJzeren Man. Ook voor Babyborrels,
Examenfeesten, Communie vieringen of een kerstborrel hebben wij de ideale locatie.
Met keuze uit twee zalen voor een groot of klein feest maar ook te combineren.
Onze locatie ligt prachtig gelegen aan de rand van natuurgebied De IJzeren Man en
de zalen tussenin de rijbakken van de paarden. Wat tijdens een feest een bijzondere
uitkijk geeft. Tevens beschikken we over ruime eigen parkeergelegenheid.
Er zijn talloze mogelijkheden binnen onze locatie. Graag nodigen wij u uit voor een
persoonlijk informatief gesprek om de vele opties en wensen te bespreken zodat we
er samen een onvergetelijk feest van kunnen maken.
Ons standaard arrangement bestaan uit:
Consumpties per stuk
- Frisdrank, koffie, thee € 2,20
- Bier € 2,30
- Wijn € 3,25
Drankafkoop (Bier, fris, wijn)
- 4 uur € 20,50 p.p.
- 5 uur € 23,50 p.p.
- 6 uur € 25,50 p.p.
Per uur extra € 2,- p.p.
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PRIJSLIJST BRASSERIE ZAAL DE IJZERENMAN

FEEST ARRANGEMENTEN
FEESTEN OP EEN UNIEKE LOCATIE IN EEN
NATUURLIJKE OMGEVING.
Koffie met vlaai
• Koffie met raster vlaai € 3,50 p.p.
• Koffie met luxe vlaai € 4,25 p.p.
Koffietafel basis – € 10,50 p.p.
• Een variatie van luxe broodsoorten
• Een ruime keuze aan vleeswaren
• Zoet beleg
• Kaas
• Roomboter
• Onbeperkt koffie en thee en jus d’orange
Koffietafel Luxe - € 16,50 p.p.
• Huisgemaakte groentesoep
• Assortiment van belegde luxe broodjes en krentenbollen
• Onbeperkt koffie en thee en jus d’orange
De prijzen zijn een samenstelling van eten, drank, zaalhuur en personeel.
Voor een diner aansluitend of tijdens uw feest werken wij samen met onze huis
cateraar Gielen Catering gevestigd in Weert.
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