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Mogelijkheden en tarieven FunFestijn feestzaal 2020/2021 
 
Wij rekenen geen zaalhuur, alleen consumpties worden berekend. In de feestzaal hebben wij 
bediening, bij gezelschappen tot 20 volwassenen berekenen wij €75,00 aan bedienings- en 
schoonmaakkosten. Kleinere gezelschappen kunnen er ook voor kiezen om tafels in het 
speelgedeelte te reserveren (geen bediening).  
 
Bij mooi weer kan het feest ook buiten gevierd worden! 
 
Er geldt een korting op de entree van kinderen bij grote groepen en bij een minimale afname 
van €300,00 aan consumpties.  

• €3,00 korting op de entree van €6,00 vanaf 15 kinderen 

• €1,00 korting op de entree van €6,00 tot 15 kinderen 

• €0,50 korting op de (verplichte) antislipsokken van €2,00 
 

Dranken  
Koffie/thee                
Frisdranken  
Kan limonade 
Bier 
Wijn (0,25l) 
 
Gebak 
Diverse petit fours 3 p.p. 
Mini cupcakes (eventueel 
met fotoprint) 
HEMA taart, zie prijzen 
hema.nl  
+ service- en servieskosten 
p.p. 
 
Hapjes/kleine gerechten 
Chips + nootjes op plankje  
Nacho’s  
Garnituur warm 
Garnituur koud 
Soep met 3 luxe belegde mini 
broodjes  
High tea 

 
€2,20 
€2,40 
€4,00 
€3,00 
€4,25 
 
 
€2,75 
€1,00 
 
 
 
€1,00 
 
 
 
€2,50 
€5,25 
€0,75 
€0,90 
€13,00 
 
€15,00 

Buffetten (vanaf 16 p.) 
Basis buffet nasi €19,50 p.p. 
Kipsaté, nasi goreng, kroepoek, oosterse salade en 
stokbrood 
 
Basis buffet patat €19,50 p.p. 
Patat, kipsaté, stokbrood en salade* 
*keuze uit:  
carpaccio salade 
pasta salade 
couscous 
 
Bovenstaand buffet patat met keuze uit 2 salades €22,50 
p.p. 
 
Borrelen bij het buffet 
(bier, wijn, fris) €10,00 p.p. met een minimum van 2 uur. 
 
Arrangement kinderen €12,00 p.p.* 
Entree, onbeperkte limonade, snoepjes, patat met mini 
snacks en een kadootje.  
*In dit tarief zit al een korting in de entree verwerkt. Tot 15 
kinderen is er geen extra korting. Vanaf 15 kinderen geldt 
nog een korting van €2,00 per kind bij een minimale afname 
van €300,00 aan consumpties) 

 
Heeft u andere wensen of vragen? Dan bespreken we de mogelijkheden graag! Mailen kan 
naar reserveringen@funfestijn.nl. Langskomen voor een afspraak kan natuurlijk ook.  
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