
arrangement v.a. 10,00 p.p. 

‘t Kelderke 
 

Plan uw feest met of zonder  

bediening 

 
 

Ook op zondag beschikbaar 

't Kelderke  

 De Westereen   

Een leuke locatie voor: 

 Verjaardagsfeest 

 BBQ feest 

 Verenigingsavond 

 Kinderfeest 

 Familie reünie 

 Vriendenfeest 

 Sweet sixteen party 

 Vergadering 

 Workshop 

Uw feest in ‘t Kelderke 
 

Steeds meer mensen vieren hun verjaardag of jubileum niet meer thuis maar kiezen 
voor ‘t Kelderke, U kunt in één keer al uw gasten ontvangen. 

Na afloop van het feest geen afwas en weinig opruimen of schoonmaken. 
 

 

In deze folder vindt u leuke arrangementen, die u zelf samen kunt stellen. 

Wilt u het anders, of een combinatie met ZAAL TIEN, wij maken samen met u een  

passend arrangement. 

Alle prijzen zijn vanaf 20 personen. 

 

‘t Kelderke beschikt over een eigen muziekcomputer waar u uw eigen playlisten kunt 
afspelen. Ook is er disco verlichting als uw gasten willen dansen. 

 

De ingang is overdekt met een grote veranda van 35 m² 

Deze veranda mag ook gebruikt worden voor de rokers of voor een BBQ feest. 

 

Indien u ‘t Kelderke wilt huren, houdt er dan rekening mee dat de gasten wel een trap 
op en af moeten. 

 

Feestarrangement 1 K  incl. bediening 
 

Op tafel nootjes of chips 
Koffie en thee zoveel u wilt  
Zelf halen bij de bar 

Onbeperkt drinken 
(fris / bier / wijn / binn.gedistilleerd) 
 

3 maal langs met  diverse warme hapjes 
 
Van 15:00 tot 18:00 uur        €  10,00 p.p. 
Van 15:00 tot 19:00 uur        €  11,50 p.p. 
Van 20:00 tot 23.00 uur        €  11.00 p.p. 
Van 20:00 tot 24:00 uur        €  12,50 p.p. 
 

Eventueel aan te vullen met b.v. 

Roomsoesjes op de bar €   0,40 p.p 

Gebak van de bakker €   1,90 p.p. 

Broodje kroket of frikandel    €   2,00 p.p. 

Salade buffet                           €   3,70 p.p. 

Patat en saus                        €   1,50 p.p. 

Kipsaté in pindasaus         €   3,00 p.p. 

 

Alle prijzen zijn  v.a. 20 personen 

Een heerlijk salade buffet 
 

Bestaande uit: 
Huzaren salade 
Rundvlees salade  
Stokbrood 
Huisgemaakte kruidenboter 
 

De salades worden prachtig opgemaakt 
 

Prima om uit te breiden bij de bestaande 
arrangementen 
 

Voor slechts         €  3,70 p.p. 



‘t Kelderke huren zonder bediening 
 

Dit is ook mogelijk om met uw feestje zelf 
achter de bar te staan. 

U mag uw eigen gebak, koude hapjes of 
andere producten in overleg meenemen. 
 

U huurt dan de ruimte per uur.  

Prijs per uur huur €   30,00 

Vaste kosten eenmalig €   30,00 
 

Onderstaand een overzicht met de prijzen 
van drinken. Wij zorgen ervoor dat dit in de 
koelingen staat. U hoeft niet te slepen met 
emballage. 
 

Bier Heineken of Amstel €     0,75 

Fris  €     0,75 

Wijn €     1,25 

Berenburg, Jonge Jenever €  1,00 

Bessen jenever €  1,25 
 

Wij kunnen ook voor catering zorgen van: 
 

Borrel frituurhapjes  €     0,30 p.st. 

Koude hapjes op schaal €  0,30 p.st. 

Frikandel /kroket €     1,50 

Punt broodje €     0,50 

Slaatje 15 personen €   20,00 

Stokbrood en kruidenboter €     0,75 p.p. 

Hotpot Soep 25 personen €   30,00 

Kip in pindasaus  €     3,00 p.p. 

Koffie thermoskan 15 kop €  6,00   
 

Kopjes, borden en bestek staan ter  

beschikking. Wij zorgen voor de afwas. 

‘t Kelderke  en BBQ 
 

Onder de veranda is de mogelijkheid om 
met uw feest een BBQ te gebruiken. 

Wij beschikken over een professionele 
horeca BBQ voorzien van een grote 

braadpan 

en grillrooster met  

voldoende ruimte om  

Met een grote groep  

te barbecueën.  
 

Wij leveren hiervoor diverse vleespakket-
ten v.a. € 9,50 p.p. informeer naar de   
mogelijkheden. Onze vleespakketten zijn  
incl. sausen, hamburgerbroodjes, gesnip-
perde ui en paprika, borden, bestek en 
gebruik BBQ. 
 

U kunt het BBQ arrangement combineren 
met arrangement 1 K. 
 

Graag stellen wij met u een passend  

arrangement samen. 

Sfeervol feest in ZAAL TIEN 
Ook voor een  verjaardag- buurt- of verenigingsfeest bent u bij ons aan het juiste adres 

Mogelijkheden voor: 

Vergaderen - Presentaties - Toneel -  

Bingo - Sjoelen - Darten 

Dansen - Disco - Artiesten 

Gezellige avond met buffet of alleen drinken en hapjes 
 

Voor verenigingen hebben wij diverse arrangementen 

Vraag naar de folder met voorbeeld arrangementen 
 

 

Popke en Tineke Veenstra 

Suder Stasjonsstrjitte 10 

9271 HB  DE WESTEREEN 

Tel. 0511 - 445599  info@zaaltien.nl 

www.zaaltien.nl 

 

't Kelderke  De Westereen   

Voordelen van ZAAL TIEN 
 

 Sfeervolle zaal 

 Goed bereikbaar, ook met de trein 

 Voldoende parkeerplaatsen 

 Rolstoel toegankelijk 

 Groot Podium 

 Rookruimte beschikbaar 

 Kinderspeelhoek 

 Muziekcomputer 

 Draadloze microfoon 

 Disco verlichting 

 Wifi aanwezig 

 Vele soorten meubelen voor zaalinrichting  
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