
Drankarrangementen ‘MeerHoreca 
Alle prijzen zijn op basis van 30 of meer personen. 
Bij minder personen graag contact opnemen via 
e.otte@meersquash.nl voor de mogelijkheden. 

Drankarrangement 3 uur
Bier, wijn, fris en binnenlands gedistilleerd 
 €14,00 per persoon.
Uitbreiding drankarrangement van 
3 uur met buitenlands gedistilleerd €17,50 per persoon 
(wodka, rum, gin en whisky).

Drankarrangement 4 uur
Bier, wijn, fris en binnenlands gedestilleerd
 €18,50 per persoon.
Uitbreiding drankarrangement van 
4 uur met buitenlands gedistilleerd €22,00 per persoon 
(wodka, rum, gin en whisky).

Drankarrangement 5 uur
Bier, wijn, fris en binnenlands gedestilleerd
 €22,50 per persoon. 
Uitbreiding drankarrangement van 
5 uur met buitenlands gedistilleerd €26,50 per persoon 
(wodka, rum, gin en whisky).

Drankjes op basis van nacalculatie 
Naast bovengenoemde arrangementen is het ook mogelijk 
om de drankjes gedurende de avond te laten turven en na 
afloop te betalen. 

Opmerkingen
•  Ontvangst of proost moment mogelijk met Prosecco: 

€3,75 per glas
•  DJ apparatuur en/of DJ prijzen op aanvraag. 

U kunt natuurlijk ook gratis gebruik maken van de  
muziekinstallatie van ‘MeerHoreca.

•  Gebruik van ‘MeerHoreca is alleen mogelijk in combina-
tie met een drankarrangement of drank op nacalculatie.

• Geen extra kosten voor zaalhuur.
 

Hapjes
Garnituur koud 
(worst, kaas, olijven)
• 2 hapjes per persoon - €1,10
• 3 hapjes per persoon - €1,65
• 4 hapjes per persoon - €2,20

Bittergarnituur warm gemengd 
(bitterballen, kaastengels, vlammetjes en frikandellen)
• 2 hapjes per persoon - €1,60
• 3 hapjes per persoon - €2,40
• 4 hapjes per persoon - €3,20

Luxe hapjes (broodjes, zalm, broodje carpaccio, 
loempia’s, kleine sate…)
• 2 hapjes per persoon - €2,30
• 3 hapjes per persoon - €3,45
• 4 hapjes per persoon - €4,60

BBQ arrangementen
Het basisarrangement is €16,00 
per persoon en bestaat uit:
• 4 soorten vlees • 3 salades  
• Diverse sauzen • Brood • Kruidenboter

Uitbreiding van dit arrangement is mogelijk in overleg. 
De uiteindelijke kosten worden bepaald aan de hand van 
de uitbreiding van het basisarrangement, zo kunt u zelf 
bepalen hoe luxe uw BBQ wordt!

High Tea
Ook voor een overheerlijke High Tea kunt u contact met 
ons opnemen. In overleg met u stellen we een mooie High 
Tea samen, aangepast op uw budget. De High Tea 
bestaat uit een gevarieerde combinatie van hartige en 
zoete hapjes en uiteraard thee of koffie. De startprijs is 
€14,50 per persoon (bij minimaal 8 personen).

Wilt u een ontvangst met bubbels of kiest u liever voor 
een High Wine (diverse wijnen en hartige hapjes)?

Kinderfeestjes 
Op het gebied van kinderfeestjes kunt u ook bij 
‘MeerSquash & Activity prima terecht. U kunt kiezen om 
een uur te squashen, soccersquashen of dansen met limo-
nade tussendoor en patat met een snack na! Kosten zijn 
vanaf €12,50 per kind bij een minimum van 6 kinderen. 

Bedrijven
Sporten is goed voor de gezondheid, dat weet iedereen. 
Onderzoek van het NOC*NSF heeft uitgewezen dat 
sportende werknemers effectiever, productiever en (dus) 
goedkoper zijn dan niet-sporters. Ideaal dus om met het 
bedrijf eens actief te komen sporten! Bij ‘MeerSquash & 
Activity zijn er veel verschillende opties voor bedrijven: van 
strippenkaarten voor de fitness tot squashclinics door één 
van de beste spelers van Nederland. 

Daarnaast is ook de inwendige mens belangrijk, denk 
bijvoorbeeld aan een squashtoernooi in combinatie met 
een afsluitende barbecue of aan een clinic met vrijdag-
middagborrel.

ARRANGEMENTEN@’MEERHORECA

WIJ VERZORGEN ALLE ARRANGEMENTEN OP MAAT
Neem voor alle vragen over de arrangementen contact op met 
Ernst Otte via e.otte@meersquash.nl of kijk op
www.meersquash.nl/bedrijven voor alle mogelijke opties! 

FREE WIFI
@’MEERHORECA
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