BORRELEN DOE JE BIJ KHOTINSKY
Mijlpaal bereikt op de zaak, een afscheid of gewoon lekker borrelen met je collega’s?!
Kom naar KHOTINSKY! Voor het gemak hebben wij een aantal arrangementen
opgesteld.
BORRELARRANGEMENT A
- Onbeperkt Jupiler van de tap en 0.0%, huiswijnen (pinot noir & chardonnay) en fris
- 2 warme hapjes per persoon
BORRELARRANGEMENT B
- Onbeperkt Jupiler van de tap en 0.0%, huiswijnen (pinot noir & chardonnay) en fris
- 2 warme hapjes per persoon
- Borrelplankjes met gedroogde ham, fuet worst & kaas
BORRELARRANGEMENT C
- Onbeperkt Jupiler van de tap en 0.0%, huiswijnen (pinot noir & chardonnay) en fris
- 2 warme hapjes per persoon
- Borrelplankjes met gedroogde ham, fuet worst & kaas
- Mini burger met lekker toppings (1pp)
Tarieven
1 uur
Borrelarrangement A
€ 13,50
Borrelarrangement B
€ 16
Borrelarrangement C
*
*arrangement C is alleen mogelijk vanaf 1.5 uur
Uitbreidingen
Half/Uurtje langer
Glas cava
Weckpotje gemengde noten
Weckpotje huisgemaakte olijven
Extra warm hapje v.a.
Borrel plankje
minifriet frites
Broodje bitterbal
Mini burger
stoomBroodje gemarineerde kip

€ 5/9 pp
€ 6.00 ps
€ 3.50 ps
€ 4.50 ps
€ 1.10 ps
€12,50 ps
€ 3.25 ps
€ 3.50 ps
€ 4.50 ps
€ 6.50 ps

1.5 uur
€ 18,50
€ 21
€ 25

4-5 personen
-vanaf 40 personen-

Assortiment
Dranken:
- Jupiler van de tap, jupiler 0.0%, huiswijnen (pinot noir & chardonnay), appelsap,
verse jus d’orange, assortiment frisdranken en waters plat en bruisend.
Warme hapjes:
- Bitterballen, kaasstengels, kip en samosa’s (vegetarische hapjes)

VOORWAARDEN & INFO
Reserveren
- Om gebruik te maken van één van de arrangementen stuur je je verzoek betreft de
reservering (datum, tijd en aantal personen )naar info@khotinsky.com . Wanneer je
dan een bevestiging ontvangt staat de reservering genoteerd.
- Aantallen zijn tot 2 dagen vooraf schriftelijk te wijzigen
Locatie
- KHOTINSKY zal een locatie toewijzen voor de borrel. Dit gedeelte van de
benedenvloer betreft een aantal zitjes en statafels.
- Je bent met jouw gezelschap te allen tijde onderdeel van een draaiende
horecazaak. Het KHOTINSKY concept blijft te allen tijde van kracht. Eigen
muziekkeuze, een speech of iets dergelijks is dan ook niet mogelijk.
Hapjes & Drankjes
- De dranken worden geserveerd middels bar- en plateauservice. Bij drukte kan het
voorkomen dat men wat vaker bij de bar een drankje dient te halen.
- De hapjes worden tot 40 personen op tafel geserveerd op schalen en planken. Bent
u met meer dan 40 personen, dan gaan we rond met de schalen.
Arrangementen
- Alle arrangementen zijn geldig vanaf 15 personen.
- De arrangementen zijn samengesteld voor zakelijke aangelegenheden. Uiteraard
is het ook mogelijk om als particulier gebruik te maken van KHOTINSKY als
borrelplek.
Betaling
- Alle kosten dienen op de avond zelf te worden voldaan middels pin of credit card.
- Oprekening is mogenlijk tegen € 17,50

