C

Open op: dinsdag woensdag donderdag & vrijdag van 8.30 – 16.30

Hé buur! Wist jij al dat…

Je elke keer dat je binnenstapt bij Buurtvrouw een leermoment veroorzaakt
voor ons? Dat wij daardoor gezellig verder kunnen met onze missie,
namelijk zorgen voor stoer smoelwerk voor “onze” buurtmannen en
vrouwen die meestal aandacht krijgen vanwege hun “beperking” maar bij
ons kunnen “shinen” met hun talent? Dat doe jij dus. Nu. Zomaar. Midden
op de dag. Tof toch? Onderstaande prijzen zijn excl. BTW.

Ruimteverhuur
P. d.d= Per dagdeel (4uur)

Huiskamer Schiedam
Keuken Schiedam
Trainingsruimte
Atelier
Coachruimte
Huiskamer Vlaardingen

Lunch arrangement
Allergoeistekoop

€ 17,- p.p.

Versgeperst sapje & huisgemaakt soeppie met scheurbrood &
een sappige salade of vegetarische wrap of hartige taart of stapel tosti

Als we open
zijn

Als we
gesloten zijn

Per uur

€155,-p.d.d

€310,- p.d.d

x

x

€310,- p.d.d

x

€ 50,- p.d.d

€ 100,- p.d.d

€ 15,-

€ 50,- p.d.d

€ 100,- p.d.d

€ 15,-

€ 38,- p.d.d

€ 76,- p.d.d

€12 ,-

€250,- p.d.d

€500,- p.d.d

X

Op de voorpagina ziet u onze openingstijden.
Tip: vraag ook even naar onze strippenkaart voor extra voordeel.

Borrelarrangement
V

Beter kan natuurlijk

€ 22,- p.p.

Versgeperst sapje & huisgemaakt soeppie met scheurbrood & hartige taart & vegetarische
wrap of een sappige salade of stapel tosti

Chique de friemel

€ 27,- p.p.

Versgeperst sapje & huisgemaakt soeppie met scheurbrood & hartige taart & vegetarische
wrap & flamme kuchen of een sappige salade of stapel tosti

Vergader arrangementen
Aan de slag

Per dagdeel
€ 10,- p.p.

Per dag

Onbeperkt koffie & thee in de gereserveerde ruimte
+ zoete zottigheid + hartige hap & 1 drankje

High tea of high wine

€ 22,- p.p.

Een High Tea-arrangement is een twee uur durend arrangement met een mix van
huisgemaakte hartige en zoete lekkernijen incl. onbeperkt thee. Bij de high wine kunt u
voor € 10,- p.p. meer, onbeperkt genieten van onze huiswijn.

Kinderfeestje

vanaf € 25,- p.p.

Pizza bakken of pannenkoeken eten met Buurtvrouw & schilderen met Work of art
Bovenstaand arrangement is ook apart van elkaar te reserveren, vraag een offerte op maat.

Voorwaarden

€ 14,- p.p.

€ 17,- p.p.

Onbeperkt koffie & thee in de gereserveerde ruimte
+ zoete zottigheid

Classy geregeld

Het borrelarrangement bestaat uit vier verschillende hartige hapjes inclusief 2 drankjes
naar keuze

€ 13,- p.p.

Onbeperkt koffie & thee in de gereserveerde ruimte

Beetje verwennen mag

€ 18,- p.p.



€ 20,- p.p.

€ 23,- p.p.




Na uw boeking vragen wij de totale kosten bij een van onze assistenten te pinnen. Dit dient als
leermoment voor onze assistenten. Indien een factuur gewenst is worden €15,administratiekosten in rekening gebracht.
Boeking reserveren? Graag vernemen wij dit uiterlijk twee weken voor aanvang. Boekingen
boven de 30 personen dienen een maand van tevoren gereserveerd te worden en zijn pas
definitief als wij akkoord geven
Arrangementen binnen openingstijd vanaf 6 personen , buiten openingstijden boven de 15
personen.
Bij het organiseren van een zelfstandige boeking, waar personeel Buurtvrouw alleen aanwezig is
om de ruimte te openen en af te sluiten, wordt € 100,- borg in rekening gebracht.

