Dekenaat Rupel-Nete, Regio Boom, V.Z.W.
Afdeling Ver. GILDENHUIS - REET

www.gildenhuisreet.be
@mail: info@gildenhuisreet.be

Bijlage II: RICHTLIJNEN, DRANKENLIJST & TARIEVEN
voor afname in feestzaal Gildenhuis
1. VERPLICHTE AFNAME
Gildenhuis biedt een ruim assortiment aan bieren, waters en frisdranken aan
waaruit de aanvrager (=inrichter) een keuze kan maken. Een minimum voorraad is
altijd voorzien maar het is sterk aanbevolen om dit met de gerant (café-uitbater),
even vooraf door te nemen. Eventuele speciale verzoeken kunnen best met de
gerant (café-uitbater) vooraf besproken worden.
2. BUFFET & KOELING
Het buffet is voorzien van een tapinstallatie met koeling en aparte, vaste koeltogen
(2) en een mobiele koeling (1). De aanvrager (=inrichter) dient zelf het buffet klaar
te maken (=koeling/koeltogen aanschakelen, vullen met gewenste dranken) en –
indien van toepassing- vaten aan de tapinstallatie oordeelkundig aan te sluiten.
Het is aanbevolen om dit, vooraf, met de gerant (café-uitbater) af te spreken. Na
gebruik, koeling/koeltogen leegmaken, koeling uitschakelen en deuren op kier laten
openstaan (= anti geur maatregel)
3. DRANKENLIJST & TARIEVEN, geldig vanaf 10/9/2018 (*)
DRANK

EENHEID

TARIEF

PILS, Maes

vat 50L

€ 190,00

PILS, Maes

vat 30L

€ 115,00

WATER PLAT, Villers

fles 1L

€ 1,20

WATER BRUIS, Villers

fles 1L

€ 1,20

COLA, Coca Cola

fles 1L

€ 3,00

COLA ZERO, Coca Cola

fles 1L

€ 3,00

LIMONADE, Fanta

fles 1L

€ 2,80

KRIEK, Mort Subite

fles 25cl

€ 1,80

PILS, Maes

fles 25cl

€ 1,25

PILS, Maes – 0,00%

fles 25cl

€ 1,25

PALM, Speciale

fles 25cl

€ 1,20

TARWEBIER, Brugs

fles 25cl

€ 1,30

DUVEL, Moortgat

fles 33cl

€ 2,00

GRIMBERGEN, Dubbel

fles 33cl

€ 2,00

GRIMBERGEN, Blond

fles 33cl

€ 2,00

FRUITSAP, Looza

fles 20cl

€ 1,20

TONIC, Schweppes

fles 25cl

€ 1,50

ICE TEA, Lipton

fles 25cl

€ 1,30

BITTER LEMON, Gini

fles 20cl

€ 1,50

(*) Tarieven zijn aanpasbaar, volgens tariefaanpassingen opgelegd door de producenten en
leverancier. Dit wordt vooraf, schriftelijk (via @mail) gecommuniceerd.
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