
ALGEMEEN
De Kroeg beschikt over diverse mogelijkheden voor borrels, cocktailworkshops en kroegentochten voor 
groepen vanaf 25 personen.

CAPACITEIT GROEPEN
Een deel van de Kroeg wordt gereserveerd aan de hand van de groepsgrootte. 
Het overige deel blijft toegankelijk voor overige gasten.
Boven • Max 80, waarvan deels aan bartafels met krukken zonder rugleuning, deels staand
Beneden • Max 80, waarvan deels aan bartafels met krukken zonder rugleuning, deels staand
Locatie exclusief • Max 250.- staand

TIJDEN
KROEGENTOCHTEN tot uiterlijk 22.00 uur
BORRELS aanvang uiterlijk 21.00 uur (zondagavond op aanvraag)
COCKTAIL WORKSHOPS 
maandag t/m woensdag aanvang tussen 14.00 en 20.00 uur
donderdag t/m zaterdag aanvang tussen 14.00 en 18.30 uur

MINIMALE OMZET 
Voor grote groepen hanteren we een minimale omzet.

AUDIOVISUEEL
Er wordt muziek afgespeeld via ons muzieksysteem of door een DJ
DJ Donderdag vrijdag en zaterdag vanaf 22.00 | overige dagen op verzoek en kosten worden doorberekend
Speechen of eigen muziek afspelen is uitsluitend mogelijk indien de locatie exclusief is afgehuurd. 
We kunnen de muziek niet zachter/uitzetten als er andere gasten zijn.
Beamer en scherm op verzoek inzetbaar op momenten dat andere gasten daar geen hinder van 
ondervinden. 
HDMI | VGA | USB | Zelf laptop/tablet en snoeren meebrengen, graag vooraf testen. 
Kosten bedragen 85.-

BETALING 
We verzoeken de rekening op de avond zelf door 1 persoon te laten voldoen, of middels een factuur 
achteraf. 
Het is mogelijk om met muntjes te werken. 
Digitale factuur op PDF per mail is gratis. Voor e-facturatie hanteren we 25.- administratiekosten.

GELDIGHEID OPTIE
Vanaf aanvraag 7 dagen geldig (hierna vervalt de optie).

AANTAL GASTEN VOOR DE REKENING BINDEND
Tot 2 dagen voorafgaand aan het evenement kosteloos te wijzigen, anders wordt het laatst doorgegeven 
aantal in rekening gebracht.

GROEPSARRANGEMENTEN



BITES
Borrelarrangement warm - 18 stuks 22.50
bitterballen | kaastengels | kipnuggets | vegetarische loempia’s (kan ook geheel vegetarisch)

AANTAL DRANKJES PER PERSOON
Het is ook mogelijk om een aantal drankjes per persoon af te nemen.
Aan de opdrachtgever verstrekken we bij binnenkomst een aantal muntjes.
Betaling op avond zelf door 1 persoon of op factuur.
• Heineken bier | Heineken 0.0 | huiswijn | fris | 3.50 per muntje
• Troyka shot | 3.50 per muntje

 RESERVEREN
Reserveer via info@dekroegleiden.nl met onderstaande informatie:
• Tijdstip aanvang en gewenste eindtijd
• Bites arrangement ja/nee, welke & aantal?
• Muntjes: hoeveel?
• Nacalculatie: Welke dranken mogen er worden geschonken?
• We geven de voorkeur aan betaling op dag zelf door 1 persoon, is dat akkoord?
• Indien op factuur, ontvangen we graag ingevuld factuurformulier 

GROEPSARRANGEMENTEN



COCKTAILWORKSHOP
2 cocktails per persoon 24.-
3 cocktails per persoon 29.95

2 – 10 personen, keuze uit 2 of 3 cocktails (keuze van toepassing op de gehele groep)
• Vooraf aangeven hoeveel en welke cocktails 
• Aantal personen alcoholvrij & de 2 cocktails doorgeven
• Tot 1 week vooraf te reserveren

>10 personen, 3 cocktails (keuze van toepassing op de gehele groep)
• 2 cocktails naar keuze doorgeven
• Aantal personen alcoholvrij & de 2 cocktails doorgeven
• 3e cocktail is Espresso Martini (in verband met een wedstrijd)
• Tot 1 week vooraf te reserveren

De cocktails waaruit gekozen kan worden:
1. Mojito (munt, strawberry of raspberry)
2. Espresso martini
3. Pornstar martini
4. Italian, dutch, jagermeister of aperol mule
5. Amaretto sour
6. Limoncello margarita

Mocktails:
1. Mojito (munt, strawberry of raspberry)
2. Espresso martini
3. Pornstar martini
4. Italian mule
5. Amaretto sour
6. Shirley temple 

UIT TE BREIDEN MET:
Borrelarrangement warm - 18 stuks 22.50
bitterballen | kaastengels | kipnuggets | vegetarische loempia’s (kan ook geheel vegetarisch)

RESERVEREN
Reserveer via info@dekroegleiden.nl met onderstaande informatie:
• Tijdstip aanvang en gewenste eindtijd
• Bites arrangement ja/nee, welke & aantal?
• Hoeveel en welke cocktails
• Mogen er dranken buiten het arrangement worden geschonken?
• We geven de voorkeur aan betaling op dag zelf door 1 persoon, is dat akkoord?
• Indien op factuur, ontvangen we graag ingevuld factuurformulier 
 

GROEPSARRANGEMENTEN


