Trouwreceptie met mobiele bar
Het verlaten van kerk of gemeentehuis een meerwaarde geven? Onze caravan
brengt jullie en je gasten onmiddellijk in de juiste stemming. Ontdek onze formule
op maat voor koppels die hun trouwdag graag nét dat beetje extra willen geven!

WAT ZIT ER IN DEZE FORMULE?
mobiele bar
Een caravan met vintage looks van waaruit
jouw gasten vlot bediend worden.

vervoer
Binnen een straal van 20km rond Mechelen
is het vervoer inbegrepen. Daarna rekenen
we vervoerskosten aan.

bediening
We voorzien standaard twee vrolijke
gezichten met vier klantvriendelijke handen.
Deze twee Surplassers voorzien vanuit de
caravan tot 150 personen van een drankje.

inkleding
Met onze hippe huisgezaagde tafeltjes,
enkele vintage elementen en krijtbordjes
met de spreuk van de dag creëren we op
ieder pleintje een leuke sfeer.

onze selectie van dranken
Een glaasje schuimwijn blijft het perfecte drankje om een heuglijke gebeurtenis te vieren!
Wij kozen voor Maria AmorÓs: een verfrissende, fruitige cava van hoogstaande kwaliteit,
vervaardigd volgens de traditionele wijze met een tweede gisting op fles.
Een biertje kan ook feestelijk zijn, vinden we bij Surplas. We kozen voor een licht maar
smaakvol bier met présence: Maneblusser. Dit Mechels bier gaat bij elke fijnproever vlot
over de lippen en wordt geschonken in een fris en elegant Maneblusser-glas.
Een (h)eerlijk glaasje Fairtrade-fruitsap.
Andere dranken zijn ook mogelijk, we schenken flexibel!

PRIJS?
Wij hanteren simpelweg vaste prijzen. Geen verrassing achteraf, alles zit in deze prijs:
onze bar en personeel, alle dranken en btw. (Op aanvraag rekenen wij eventueel
op basis van verbruik.)
		

Minder dan 70 gasten: € 750			

Minder dan 130 gasten: € 925

		

Minder dan 100 gasten: € 850			

Minder dan 160 gasten: € 985

Heb je meer nodig of iets anders in gedachten? We bekijken de mogelijkheden met veel
plezier samen met jullie. Hieronder nog enkele suggesties die we soms voorzien.
Een stijlvolle tent voor wie zeker droog wil staan.
Hapjes naar keuze voor wie na enkele glaasjes niet op zijn kop wil staan.
Bestickering voor wie graag een persoonlijke boodschap op onze caravan ziet staan.

info@surplas.be

0474 242 114

