
Eten

Drinken

Dansen

GROEPSARRANGEMENTEN



ETEN | DINER ARRANGEMENTEN

VOORGERECHT 
1A
1B
1C
1D
1E

U kunt zelf uit elke categorie een keuze maken en uw totaal prijs uitrekenen die het beste 
past in uw budget. Arrangementen zijn te bestellen vanaf 9 personen met minimaal 2 gangen.

-
-
-
-
-

Geen voorgerecht         € 0,00 p.p.
Tomatensoep (v), Soep van de week       € 5,00 p.p.  
Kip salade, Calamari, Sigara Boregi (v)      € 6,50 p.p.
Champignons, Gamba’s in knoflookolie, Carpaccio    € 10,00 p.p.
Etagère met verschillende voorgerechten, vis, vlees en vega.   € 12,50 p.p.

HOOFDGERECHT
2A
2B
2C
2D
2E
2F

-
-
-
-
-
-

Geen hoofdgerecht         € 0,00 p.p.
Burger All the way, Vega burger (v), Kip Hawaii burger    € 11,50 p.p.  
Black Angus steak 180gr, Burger All the way, Lasagne (vegan)   € 13,50 p.p.
Steak van de week 250gr, Ceasar salade Kip, Lasagne (vegan)   € 15,00 p.p.
Black Angus steak 250gr, Zalm filet, Tofu salade (vegan)    € 17,50 p.p.
Black Angus steak 250gr, Knoflook gamba’s, Lasagne (vegan)   € 17,50 p.p.

DESSERT
3A
3B
3C
3D

-
-
-
-

Geen dessert          € 0,00 p.p.
Grand dessert          € 5,00 p.p.  
Red Velvet Cake met wit choco ijs, Oreo Cheesecake met vanille ijs  € 5,50 p.p.
Chocolade trio (brownie,mousse,ijs), Semifreddo (witte KitKat Chunky,Licor43) € 6,50 p.p.

DRINKEN
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G

-
-
-
-
-
-
-

Op nacalculatie         nacalc.
2 consumpties “standaard” per persoon      € 5,00 p.p. 
Extra drankjes “standaard“        € 2,75 p.st.
Onbeperkt “standaard” voor 2,5 uur      € 17,50 p.p.
2 consumpties “compleet” per persoon      € 7,00 p.p.
Extra drankjes “compleet“        € 3,50 p.st.
Onbeperkt “compleet“ voor 2,5 uur       € 22,50 p.p.
Meer informatie over drankarrangementen? Zie: “Drinken“ verderop in dit document.

Mocht u met een groep van meer dan 9 zijn en geen gebruik willen maken van een groepsar-
rangement is dat ook mogelijk. We beperken dan uw à la carte opties tot 5 verschillende ge-
rechten per gang. U kunt dit van te voren doorgeven zodat wij menuutjes kunnen maken en 
uitprinten of u kiest gewoon op de avond zelf en houdt rekening met elkaar met bestellen

Vul het formulier “2.Aanvraag op rekening“ achteraan in dit document in en mail deze naar reserveren@plein4.nl



ETEN | HAPJES BIJ DE BORREL

Vul het formulier “1.Hapjes“ achteraan in dit document in en mail deze naar reserveren@plein4.nl

VLEES 
Rundvleesbitterballen met mosterd        € 0,30 p.st.
Gemengde deep fried snacks met chilimayo      € 0,50 p.st.  
Chickenwings met chilisaus         € 0,65 p.st.
Pincho kippendij met satésaus        € 1,75 p.st.
Serranoham kroketjes met balsamicostroop      € 2,00 p.st.  
Mini Black Angus Burger / Sliders        € 2,75 p.st.
Pincho Lomo Iberico met chimichurri        € 3,50 p.st.

VIS
Calamari met aioli          € 0,75 p.st.
Mini broodje tonijnsalade/kappertjes       € 1,75 p.st.
Mini broodje King Krab salade        € 2,25 p.st.
Pincho gamba met aioli         € 2,50 p.st.
Pincho zalm met sesam saus        € 3,50 p.st.

VEGA
Pincho caprese          € 1,50 p.st.
Foccacia geitenkaas met honing        € 2,00 p.st.
Mini mozarella/pesto ‘burger’        € 2,75 p.st.
Nacho’s met kaas/guacamole/crème fraîche/tomaten salsa en jalapeños (+- 4 pers.) € 9,00 p.st.

Alle bovenstaande hapjes hebben een minimale bestelhoeveelheid van 25 stuks m.u.v. de Nacho’s.

EXTRA
Mandje verse friet met mayo         € 1,75 p.st.
Mandje uienringen met chilimayo        € 2,50 p.st.

Op tafel bij binnenkomst
Bakje nootjes           € 2,50 p.st.
Tortilla chips met tomatensalsa        € 3,50 p.st.
Cassave kroepoek met satésaus        € 4,50 p.st.
Broodplankje met truffelmayonaise        € 4,50 p.st.
Broodplankje met 4 smeersels        € 5,00 p.st.
Bakje olijven           € 5,00 p.st.



DRINKEN

1. NACALCULATIE 
U bepaalt zelf wat er wel en niet geschonken mag worden en ontvangt achteraf de rekening.
U kunt ons ook altijd vragen bij een bepaald bedrag een seintje te geven.

2. DRANK AFKOOP “STANDAARD“ 
U Kunt met dit pakket onbeperkt genieten van de volgende consumpties;
Heineken Tapbier 25 en 35cl, Huiswijn, Frisdranken, Alcoholvrij Bier, Radler, Palm, Wieckse Witte, Koffie, Thee en 
Cappuccino.    Kosten: € 6,75 per uur per persoon  Minimale afname: 3 uur

3. DRANK AFKOOP “COMPLEET“ 
U Kunt met dit pakket onbeperkt genieten van het  standaard  pakket plus;
Heineken tapbier 50cl, Alle wijnen, Speciaal Bier op Tap, Flesbieren tot 5€, Mixjes, Likeuren, Sterke Drank, Alle 
warme dranken. Dit pakket is exclusief Top Shelf Dranken, Cocktails en Koffies met Alcohol.
    Kosten: € 9,50 per uur per persoon  Minimale afname: 3 uur

4. MUNTEN
U kunt ook consumptiemunten kopen. Deze hebben alleen geen vaste waarde. 
Elk muntje staat voor 1 consumptie zodat u aan al uw gasten evenveel drankjes kan geven. De waarde wordt 
bepaald door welk drankje er besteld wordt en wordt achteraf berekend. 
U kunt zelf aangeven uit welke dranken uw gasten kunnen kiezen om zo in te calculeren welk bedrag u ongeveer 
kwijt bent per muntje.

AANTAL MUNTEN: ______ stuks

Worden er bijvoorbeeld 3 muntjes ingeleverd voor een biertje (€2,50), een wijntje (€3,50) en een cola (€2,40) dan 
kosten de 3 muntjes u € 8,40 en ligt de uiteindelijke prijs van bijvoorbeeld 100 munten tussen de € 240,00 en 
€ 350,00

DATUM ______/______/______   TIJD ______uur TOT ______uur   
  
AANTAL PERSONEN +/- ___________  HAPJES?        JA    /    NEE  Zie formulier: 1.Hapjes    

NAAM    _____________________________  (BEDRIJF)    _____________________________________  
          
TELEFOONNR.    _____________________  E-MAILADRES __________________________________

OPMERKINGEN  _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Vul dit formulier in en mail deze (evt. samen met de andere formulieren) naar reserveren@plein4.nl



DANSEN

DJ 

Mocht u op uw feest gebruik willen maken van bij voorbeeld een dj, artiest of anders soort 
entertainment hebben wij de volgende opties voor u;

Elke vrijdag en zaterdag is er standaard een DJ in Plein 4 vanaf 22:00. Wilt u op een andere 
dag een DJ op uw borrel, kan dit in overleg.

LIVE ARTIESTEN
2 keer in de maand is er standaard een live artiest op zaterdag. 
Denk hierbij aan een saxofonist, percussionist, zangeres en gitarist.

Wilt u graag een artiest op een bepaalde avond kan dit in overleg en onder voorbehoud van 
beschikbaarheid.

TAFEL GOOCHELAAR
2 uur lang uw gasten verbazen met magie? 

         Kosten: Vanaf € 315,00

ROULETTE OF BLACKJACK TAFEL
Een roulette of blackjack tafel bij je borrel, met een echte croupier? 

         Kosten: Vanaf +- € 400,00

ANDERE WENSEN?
Meer opties en speciale verzoeken horen we graag!

Vermeld uw wensen / vragen in de mail bij uw aanvraag of mail losse vragen naar reserveren@plein4.nl



Vul het formulier in en mail deze samen met de aanvraag naar reserveren@plein4.nl

* Minimale bestelhoeveelheid: 25 stuks per item1.HAPJES
AANTAL € P.ST. OMSCHRIJVING € TOTAAL
VLEES

€ 0,30 RUNDVLEESBITTERBALLEN MET MOSTERD* €

€ 0,50 GEMENGDE DEEP FRIED SNACKS MET CHILIMAYO* €

€ 0,65 CHICKENWINGS MET CHILISAUS* €

€ 1,75 PINCHO KIPPENDIJ MET SATÉSAUS* €

€ 2,00 SERRANOHAM KROKETJES MET BALSAMICOSTROOP* €

€ 2,75 MINI BLACK ANGUS BURGER / SLIDERS* €

€ 3,50 PINCHO LOMO IBERICO MET CHIMICHURRI* €

VIS
€ 0,75 CALAMARI MET AIOLI* €

€ 1,75 MINI BROODJE TONIJNSALADE/KAPPERTJES* €

€ 2,25 MINI BROODJE KING KRAB SALADE* €

€ 2,50 PINCHO GAMBA MET AIOLI* €

€ 3,50 PINCHO ZALM MET SESAM SAUS* €

VEGA
€ 1,50 PINCHO CAPRESE* €

€ 2,00 FOCCACIA GEITENKAAS MET HONING* €

€ 2,75 MINI MOZARELLA/PESTO ‘BURGER’* €

€ 9,00 NACHO’S (+- 4 PERS.)
MET KAAS/GUACAMOLE/CRÈME FRAÎCHE/TOMATEN SALSA EN JALAPENOS €

EXTRA
€ 1,75 MANDJE VERSE FRIET MET MAYO €

€ 2,50 MANDJE UIENRINGEN MET CHILIMAYO €

OP TAFEL BIJ BINNENKOMST
€ 2,50 BAKJE NOOTJES €

€ 3,50 TORTILLA CHIPS MET TOMATENSALSA €

€ 4,50 CASSAVE KROEPOEK MET SATÉSAUS €

€ 4,50 BROODPLANKJE MET TRUFFELMAYONAISE €

€ 5,00 BROODPLANKJE MET 4 SMEERSELS €

€ 5,00 BAKJE OLIJVEN €

TOTAAL €

Prijzen zijn inclusief 6% BTW.



Vul het formulier in en mail deze naar reserveren@plein4.nl

2.AANVRAAG OP REKENING

TIJD                    ______uur TOT ______uur   

DATUM   ______/______/______  DAG   __________________

ARRANGEMENT  VOOR: 1 _____  HOOFD: 2 _____
    
    DESSERT: 3 _____  DRINKEN: 4 _____
    OMCIRCEL UW KEUZES VOOR 1 - 2 - 3 & 4   

AANTAL PERSONEN _____________________________________      
    Aantal personen kan tot 24 uur van te voren kosteloos gewijzigd worden. 

BEDRIJFSNAAM  _____________________________________        
       
CONTACTPERSOON  _____________________________________        
       
TELEFOONNR.  _____________________________________        

MOBIEL NUMMER 06 _____________________________________      
       
E-MAILADRES   _____________________________________          
       
FACTUUR PER         MAIL    /    POST          (OMCIRCEL UW KEUZE) 

NAAR E-MAIL  _____________________________________  (alleen invullen bij factuur per mail) 
        
FACTUUR ADRES  _____________________________________ (zowel bij per mail als per post invullen) 

BEDRIJF    _____________________________________      

ADRES    _____________________________________      

POSTCODE    _____________________________________      

KOSTENPLAATS  _____________________________________         

ANDERE INFO  _____________________________________         
       
 - U gaat akkoord met onze betalingstermijn van 14 dagen.   
 - Bij betaling na 14 dagen wordt er een kredietbeperking van 5% op het totaal gerekend. 
 - U bent gemachtigd bovenstaande afspraken te maken.    
       

DATUM ______/______/______     TE _________________     
       

CONTACTPERSOON     AKKOORD PLEIN 4  
naam   handtekening    naam   handtekening 
        
                
________  _________________   J.Valk   _________________


