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Kerst-inspiratie  
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Kerstarrangementen 2018 

Inspiratie en sfeerbeelden 
Landgoed Kasteel Daelenbroeck organiseert al vele jaren (bedrijfs)evenementen verschillend 

in grootte en budget. Van een Streetfood festival tot een geheel ingerichte lounge, van  

Gala diner- tot een sfeervolle feestavond. Hieronder presenteren wij u enkele sfeerbeelden. 

Inspiratie en sfeerbeelden: 

reserveringen@daelenbroeck.nl
tel:0031475532465
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Kerstarrangementen 2018 

Kerst-feest-arrangement 1     € 32,50 per persoon 

Vanaf 30 personen 

 Kerstman bij ontvangst  

 Glühwein of kerstcocktail & Kerstversnapering bij ontvangst  

 Assortiment nootjes, olijven en kaaszoutjes op tafel  

 Dranken gedurende 4 uur  

 Hollands hapjes-assortiment  

 

Kerst-feest-arrangement 2    € 55,00 per persoon 

Vanaf 30 personen 

 Kerstman bij ontvangst  

 Gluhwein of kerstcocktail  & Kerstversnapering bij ontvangst  

 Tapas-hapjes 2 p.p.  

 Dranken gedurende 4 uur  

 Kerstbuffet ( koude- en warme gerechten )  

 

Kerst-feest-arrangement 3    € 72,50 per persoon 

Vanaf 60 personen 

 Kerstman bij ontvangst  

 Gluhwein of kerstcocktail  & Kerstversnapering bij ontvangst  

 Assortiment tapas op de tafel bij ontvangst  

 Dranken gedurende 4 uur  

 Kerst-Streetfood en life-cooking kraampjes   

 

Einde- nieuwjaarsborrel    € 30,00 per persoon 

Vanaf 20 personen 

 Ontvangst met een bruisend welkomstdrankje  

 Oliebollen, appelbeignets   

 Dranken gedurende 3 uur  

 Koud- warm  hapjes assortiment  
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Extra’s  en uitbreidingsmogelijkheden: 
Uw evenement helemaal compleet maken? Breidt het uit met onderstaande extra’s.  

Prijzen van deze extra’s op aanvraag. 
 

Huis Dj Kasteel Daelenbroeck    

Deze dj weet uw gasten gegarandeerd op de dansvloer te krijgen. Eventueel in thema. 

Vanaf 200 personen. 

 

Uw bedrijfslogo in IJS                             

Bij aankomst staat uw logo centraal te schitteren in de welkomsthal, geheel in grote 

ijsblokken. Standaard breedte 1,30 mtr. 

 

Kerst Elven                                               

Het liefst neemt de Kerstman een aantal Kerstelven mee die uw gasten feestelijk ontvangen. 
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