CATALOGUS
PROEVEN
Een wijnproeverij of high wine draait bij ons om gezelligheid en genieten. Een heerlijke smaakbeleving
samen met vrienden, familie of relaties bij jou thuis/op locatie.
Proeverijen

Vanaf 6 personen

2 wijnen extra

High wine start up!
4 pareltjes van wijnen, goed gevulde borrelplank
(houten plank is voor jou!). Wij starten de high
wine in 1 uur voor je op, the rest is up to you!
High Wine Party!
5 kwaliteitswijnen met bijpassende bites/hapjes,
2,5 uur, volledig verzorgd
Wijnproeverij
6 kwaliteitswijnen met bijpassende bites/hapjes,
2,5 uur met mooie verhalen achter de wijnen en
iets meer te weten komen over wijn en
wijnaroma’s.
Lunchproeverij
Een wijnproeverij met voldoende hapjes en kleine
gerechtjes om je maag te vullen voor de middag
Avondproeverij
Een wijnproeverij met voldoende hapjes en kleine
gerechtjes om je maag te vullen voor de middag
Hapjesarrangementen

€ 24,= p.p.

€ 7,= p.p.

€ 29,= p.p.
vanaf 15 personen

n.v.t.

€ 39,= p.p.

€ 7,= p.p.

€ 45,= p.p.

€ 7,= p.p.

€ 55,= p.p.

€ 7,= p.p.

Hapjesarrangement (3 huisgemaakte hapjes p.p.
€ 7,95 p.p.
in combinatie met mobiele wijn/proostbar)
Goed gevulde borrelplank (voor max. 10 personen € 29,50
in combinatie met mobiele wijn/proostbar)
Natuurlijk verzorgen wij alles tot in de puntjes en laten wij de boel weer netjes achter. Om een
proeverij te verzorgen zijn alleen een keuken met fornuis en een tafel met stoelen of statafels nodig.
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PROOSTEN
De mobiele ZUSS& mobiele wijn/proostbar past altijd! Wij rollen de bar op elke gewenste locatie,
binnen of buiten! Ook mobiel tussen jouw gasten kunnen wij de glazen uitschenken.
Kies tussen de mobiele bubbelbar of mobiele wijnbar.
Een combinatie kan natuurlijk ook!

Mobiele bubbelbar!
De mooiste bubbels in elke prijsklasse!
Een mooi of onvergetelijk moment verdient een proost! Wil je een toost uitbrengen bij een intieme
gelegenheid of bij een groot vieringsmoment? Wij schenken bubbels in stijl!
Proostmoment
(tot 1,5 uur)
inclusief 50
glazen**

Daarna
per glas

Proostbar
dagdeel (4 uur)
inclusief 100
glazen**

Daarna
per glas

Italiaanse Frizzante
Prosecco

€ 295,=

€ 4,25

€ 525,=

€ 4,25

Stijlvolle Spaanse
Cava*

€ 335,=

€ 4,95

€ 595,=

€ 4,95

Prachtige Duitse
Sekt*

€ 385,=

€ 5,85

€ 685,=

€ 5,85

Nederlandse BRUUT
Champagne*
Gold & Pink

€ 495,= (Gold)
€ 525,= (Pink)

€ 7,95 (Gold)
€ 8,40 (Pink)

€ 895,= (Gold)
€ 940,= (Pink)

€ 7,95 (Gold)
€ 8,40 (Pink)

BUBBELS

Nederlandse BRUUT
Champagne Platinum
€ 555,=
€ 8,95
€ 995,=
* in wit en rosé! Prosecco op aanvraag ook mogelijk.
** zijn er minder glazen geschonken? De overige flessen zijn voor jou!
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€ 8,95

Mobiele wijnbar
Kwaliteitswijnen voor elk moment!
Bij een goed feest of een bijzondere bijeenkomst hoort goede wijn! En hoe heerlijk is het, als dit
helemaal verzorgd is?
Met de ‘prima verzorgd wijnbar’ kom je goed voor de dag met 3 heerlijke huiswijnen van goede
kwaliteit met een mooie uitstraling. Kies je voor één van de andere mogelijkheden, dan schenken wij
op basis van de smaak van jouw gasten. De selectie van wijnen stellen wij naar wens voor jou samen.
Wij werken met kwaliteitswijnen uit diverse landen en denken graag met je mee!
4 uur
inclusief 100
glazen*
€ 350,=

Daarna per glas

€ 395,=

€ 2,95

GOED GEREGELD
 Rood (2 of 3), Rosé (1) en Wit (2 of 3)

€ 450,=

€ 3,50

UITSTEKENDE KEUS
 Rood (2 of 3), Rosé (1) en Wit (2 of 3) en Prosecco

€ 525,=

€ 4,25

TOP SELECTIE
 Rood (2 of 3), Rosé (1) en Wit (2 of 3) en Cava

€ 595,=

€ 4,95

WIJNBAR
PRIMA VERZORGD
 Rood, Rosé en Wit
PRIMA VERZORGD PLUS
 Rood (2), Rosé (1) en Wit (2)

* zijn er minder glazen geschonken? De overige flessen zijn voor jou!
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€ 2,50

INCLUSIEF




Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.
Glaswerk en indien van toepassing servies
Service door ZUSS&

EXCLUSIEF


Exclusief reiskosten à € 0,19 per kilometer 20-60 km vanaf Nijkerk, 60-100 km
€ 0,50 per km, vanaf 100 km in overleg.

OFFERTE OP MAAT
Heb je andere wensen of ideeën? Wij denken graag met je mee!
Neem gerust contact op voor een vrijblijvende offerte op maat.

GOED OM TE WETEN
Wat betreft de mobiele bar:
 Wij vragen je 14 dagen voor het event de factuur te betalen.
 Indien van toepassing ontvang je binnen 7 dagen na jouw event nog een factuur voor de extra
geschonken flessen.
 In het geval van annulering:
- tot 14 dagen voor het event: geen kosten
- vanaf 14 dagen tot 7 dagen voor het event: 50% of kosteloos als je verzet naar een andere
beschikbare datum binnen 6 maanden
- 7 dagen voor het event: 70%
- 2 dagen voor het event: 85%
 Breuk van glas kunnen wij aan je doorberekenen; dat doen we natuurlijk alleen als het om een
groot aantal gaat!
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