
FEESTEN



FEES
T

Afkoop dranken (4 uur)
Hapjes (3 koud, 3 warm)
Midnight snack

All-in feest | € 52,50 p.p.

FEESTJE?!
Van een klein intiem samenzijn tot een grote party. 
De Villa leent zich uitstekend voor spetterende 
feestjes van elk volume! De organisatie ervan is voor
ons al een feest op zich! Voor een feest tot 80
personen staat de Rietveld bar tot jullie beschikking.
De gezellige en authentieke ruimte staat garant voor
een topfeest! Voor grotere gezelschappen tot 250
personen is de voorzijde van het hotel de aangewezen
plek. In de ruimte kunnen zowel statafels als lage en
hoge zitjes worden geplaatst voor een ongedwongen
en informele sfeer.

Afkoop dranken
Bij afkoop dranken serveren wij bier, huiswijn en
frisdrank. Indien jullie willen dat er ook buitenlandse
gedistilleerde dranken geschonken worden dan
berekenen wij deze op basis van nacalculatie. 

Iets extra’s? Breid het drankassortiment dan uit met
een cocktailbar. Tijdens jullie feest shaken wij onze 3
lekkerste cocktails van dat moment. Toeslag voor de
cocktailbar bedraagt € 17,50 per persoon. 

Hapjes
Gedurende de avond serveren wij heerlijk hapjes  

Koud
Oester | Look | Tomasu soja
Yellow Tail | Tuinkers | Radijs
Pani puri | Filet americain van geroosterde peen |
Gemarineerde mosterd (veganistisch)
Ossenworst | BBQ ui | Ui mayonaise

Warm
Bitterballen | Wijndragers mosterd
Kaassticks | Truffelmayo
Grote garnaal in krokante aardappel | Tuinkersdip

Midnight snack
Om aan te geven dat het feest ten einde loopt kunnen
jullie de avond afsluiten met één van onderstaande
‘midnight snacks'. 

Puntzakje friet | Parmezaan | Truffelmayo
Mini burger | Brioche | BBQ saus | Pickles

FEESTEN



SLAPEN 

Wij maken graag een afspraak met jullie!
Samen nemen wij jullie wensen door en laten wij de
mogelijkheden in de Villa zien! 

Neem contact op via: 
sales@hotelvillaruimzicht.nl
of bel naar +31 314 – 32 06 80

KAMERAFNAME
Je kunt in de Villa fantastisch feesten echter willen wij
al onze gasten een geweldig verblijf bezorgen.
Vandaar dat wij bij een feest in de Rietveldbar de
daarboven gelegen kamers niet verhuren aan gasten
die niet bij het feest horen. Goede nieuws is dat wij één
van deze kamers kosteloos voor jullie zelf reserveren
en jullie gasten de overige 17 hotelkamers extra
voordelig kunnen reserveren en zo nog langer kunnen
genieten van hun verblijf bij ons.

Indien je gaat feesten met meer dan 80 personen aan
de voorzijde van de Villa (Bar&Bites) dan kunnen wij
geen andere gasten verwelkomen in ons hotel, in dat
geval hebben jullie de hele Villa voor jullie zelf en
kunnen jullie de volgende ochtend samen met jullie
gasten nagenieten tijdens een heerlijk afsluitend
ontbijt. Betekent wel dat wij om een minimale
omzetgarantie van €15.000,- vragen. Uiteraard
verblijven jullie zelf op onze mooiste kamer en nemen
wij de kosten daarvoor voor onze rekening!

Feest in Rietveldbar (min. 30 - max. 80 personen)
minimale kamerafname 18 kamers

Feest in Bar&Bites (vanaf 80 personen)
Villa exclusief met een minimale omzetgarantie van
€ 15.000,-

Muziek
Na 21.30 uur moet het feest echt binnen plaatsvinden.
Het aantal decibel mag dan niet meer dan 80 zijn.


