
 
 

Horeca- en voorstellingarrangementen 

Onderstaande arrangementen zijn voorbeelden. Elke combinatie is mogelijk rondom een 
voorstelling. Voor grote gezelschappen kan het zelfs aantrekkelijker zijn een voorstel op maat in 
te kopen. 

VIP-ARRANGEMENT 
Geef uw theateravond een extra dimensie en kies voor een speciaal VIP-arrangement, waarbij het 
u en uw gasten de hele avond aan niets ontbreekt. 

 u wordt ontvangen door onze gastheer of -vrouw, die uw jas aanneemt 

 uw kopje koffie of thee wordt geserveerd met een lekkernij 

 uw drankje staat in de pauze klaar 

 u wordt na afloop van de voorstelling opnieuw 

aan uw gereserveerde tafel verwacht, waar u de avond 

besluit onder het genot van een drankje en een 

bittergarnituur. 

 u geeft aan wanneer u wenst te vertrekken, 

waarop uw gastheer of -vrouw uw jas zal overhandigen. 

Wij bieden u dit arrangement aan voor € 12,50 p.p., (exclusief de entree van de voorstelling). 

LET OP: Wilt u ook komen dineren, reserveer dan het Souffleur Compleet Arrangement. Dit  

arrangement is alleen op basis van reservering mogelijk.  

DE TOEGIFT 

Blijft u na de voorstelling graag nog wat napraten en -borrelen? Met het naborrel-arrangement 

‘De Toegift’ maakt u uw theateravond helemaal af. 

Na afloop hebben wij een tafeltje voor u gereserveerd 

in de Souffleur, met 3 drankjes p.p., bediening aan 

tafel en een uitgebreid tapasplankje.  

Wij bieden u dit arrangement aan voor  € 11,50 p.p. 

(exclusief de entree van de voorstelling). Dit  

arrangement is alleen op basis van reservering 

mogelijk.  

  



 
 
 

SOUFFLEUR COMPLEET 

Zin in een complete avond uit? Combineer cultureel met culinair en kies voor het Souffleur 

Compleet Arrangement. Wat u kunt verwachten: 

 ontvangst met een aperitief in het restaurant 

 Driegangendiner met twee drankjes 

 koffie of thee na 

 pauzedrankje 

 inclusief garderobe 

  

Wij bieden u dit arrangement aan voor  € 35 p.p. (exclusief de entree van de voorstelling). Dit 

arrangement is alleen mogelijk op basis van reservering.  

Voor gezelschappen vanaf 10 personen stellen wij graag een voorstel op maat samen.  

Wilt u meer weten of een arrangement op maat, dan kunt u altijd bellen met Monique de Boer: 
Telefoon: 0521-514004.  

 


