Feestje....? La CaZa!
La CaZa is uw partner in de organisatie van uw feest. Van babyshower tot sweet sixteen,
van examenfeestje tot bruiloft, bij ons is (bijna) alles mogelijk. Onze medewerkers staan
graag voor u klaar om uw feest te laten slagen.
Leest u onze brochure eens door voor de mogelijkheden. Heeft u daarnaast nog
persoonlijke wensen dan kijken we graag samen met u naar de mogelijkheden.
Wij beschikken over 3 zalen die te huur zijn voor uw feesten en partijen. Hieronder treft
u een overzicht aan met een beschrijving van onze zalen en van de pakketten.

Zaal 1

Afhankelijk van de indeling van de zaal (met of zonder tafels en stoelen) is deze
zaal geschikt voor maximaal 20 personen.
Deze zaal is uitermate geschikt voor kleinschalige activiteiten/feestjes zoals o.a.
vriendinnen lunch, kinderfeestje met knutselactiviteit, sweet sixteen, babyshower
etc.
● Bij het huren van deze zaal voor een feestje o.i.d. hanteren wij minimaal
afname van pakket 1 (uiteraard kunt u ook een andere pakketkeuze maken).
● Voor een kleine meerprijs van €10,- kunnen wij de zaal voor u
versieren. (decoratiemateriaal/versiering dient u hiervoor zelf aan te
leveren).
● In deze zaal is alleen muziek vanuit een kleine muziekdrager toegestaan. Wilt
u een DJ en/of live muziek dan raden wij u zaal 2 aan.
30 m2

Let op zaal 1 is tot 1 januari 2020 niet meer te reserveren.

Zaal 2

Deze ruimte is extra geïsoleerd. Uitermate geschikt voor een disco of feesten. Een podium
is aanwezig, deze is circa 4.75 m breed en 2.50 m diep. De zaal is voorzien van een bar.
Afhankelijk van de indeling van de zaal (met of zonder tafels en stoelen) is deze zaal
geschikt voor 20 tot 60 personen.
● Bij het huren van deze zaal voor een feestje o.i.d. hanteren wij minimaal afname van
pakket 1 (uiteraard kunt u ook een andere pakketkeuze maken).
● Voor een meerprijs van €20,- kunnen wij de zaal voor u versieren.
(decoratiemateriaal/versiering dient u hiervoor zelf aan te leveren)
● Voor een meerprijs van €50,- is het mogelijk om gebruik te maken van onze vaste La
CaZa DJ (mits beschikbaar). Deze zal in overleg met u een spetterend of juist
ingetogen feest voor u verzorgen.
60 m2

Zaal 3

De grote zaal van La CaZa, deze is uitermate geschikt voor uw receptie, borrel en
feest. Door de wand met spiegels leent deze zaal zich ook uitstekend voor dans- en
bewegingsactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan een dansworkshop, (kinder)feestje
met dans, een feestje met make-up en fotografie (heel populair bij de jonge
meiden). De spiegelwand is desgewenst af te schermen met de aanwezige
gordijnen. In deze zaal is alleen muziek vanuit een kleine muziekdrager toegestaan.
Wilt u een DJ en/of live muziek dan raden wij u zaal 2 aan. Afhankelijk van de
indeling van de zaal (met of zonder tafels en stoelen) is deze zaal geschikt voor 20
tot 50 personen.
● Bij het huren van deze zaal voor een feestje o.i.d. hanteren wij minimaal
afname van pakket 1 (uiteraard kunt u ook een andere pakketkeuze maken).
● Voor een meerprijs van €20,- kunnen wij de zaal voor u
versieren (decoratiemateriaal/versiering dient u hiervoor zelf aan
te leveren)
90 m2

Pakketten
Om uw feest op maat af te stemmen hebben wij een aantal pakketten samengesteld
waaruit u een keuze kunt maken. Onze medewerkers serveren uw drankjes (met
uitzondering van ‘Pakket 1’) en indien gewenst verzorgen wij de catering. Voor speciale
wensen is ruimte. Graag bespreken wij dit met u in een persoonlijk gesprek.

Pakket 1
Basis
Bij dit pakket neemt u alleen de zaal en de drankjes af. De drankjes (zowel non-alcohol, als
alcoholische dranken) die u afneemt worden per stuk afgerekend. Wij schenken uitsluitend
bij de bar en serveren niet in de zaal. Catering is in beheer van uzelf, ook deze serveren
wij niet.

Prijs zaalhuur €4,- per persoon.

Pakket 2
Drankjes inbegrepen
Dit pakket is vergelijkbaar met pakket 1. Echter de drankjes worden nu voor een vaste prijs
afgenomen. Koffie/thee, onbeperkt drankjes (fris, bier, rode en witte wijn).

Prijs inclusief zaalhuur en bediening €14,- per
persoon.

Pakket 3
Een leuk feestje!
● Koffie/thee, onbeperkt drankjes (fris, bier, rode en witte wijn).
● Op tafel: pretzels en nootjes.
● 4x bittergarnituur (2x warm en 2x koud)

Prijs inclusief zaalhuur en bediening in de zaal €16,- per
persoon.

Pakket 4
Luxe pakket
● Koffie/thee, onbeperkt drankjes (fris, bier, rode en witte wijn).
● Op tafel: pretzels en nootjes.
● 4x bittergarnituur (2x warm en 2x koud)
● Aangevuld met luxe hapjes zoals: Wraps, 2 soorten salades en 2 soorten stokbrood
(bruin en wit)

Prijs inclusief zaalhuur en bediening in de zaal
€19,- Kinderen tot 12 jaar €12,50

Pakket 5

Sweet starter!
Vergelijkbaar met pakket 4. Echter u begint uw feest met koffie en gebak.
● Koffie/thee met gebak
● Onbeperkt drankjes (fris, bier, rode en witte wijn)
● Op tafel: pretzels en nootjes
● 4x bittergarnituur (2x warm en 2x koud)
● Aangevuld met luxe hapjes zoals: Wraps, 2 soorten salades en 2 soorten stokbrood
(bruin en wit)

Prijs inclusief zaalhuur en bediening in de zaal €21,50 per persoon
Kinderen tot 12 jaar €15,-

Prijslijst catering
Belegde broodjes wit/bruin, prijs p.st.
Jonge kaas
Oude kaas
Ham
Kipfilet
Eiersalade
Tonijnsalade
Krentenbol jonge kaas
Krentenbol oude kaas

€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50
€2,50

Soep (vanaf 4 personen)
Salade (vanaf 4 personen)

€3,25
€3,25

Appel, banaan
Mandarijn

€0,75
€0,50

Hapjes
Bittergarnituur (mix van mini snacks)
8 stuks

€4,-

Bitterballen 8 stuks
Loempia’s klein 8 stuks

€4€4,-

Wrap zalm (8 stukjes)
Spiesje tomaat, mozzarella, basilicum

€6,50 per wrap
€1,25 per spies

Koud garnituur (gekookte worst, leverworst,
oude -en jonge kaas, komkommer, pretzels, pinda’s)

€4,-

Overig
Schaal koekjes
Luxe koek

€1,30 p.p.
€1,- per stuk

Drankjes, prijs per consumptie
Frisdrank/sap
Wijn rood/wit
Rosé
Bier divers
Jillz rood/groen 0,0% alc.

€1,30
€3,25
€3,25
€2,€2,-

Kan koffie (12 kopjes)
Kan thee (6 kopjes)

€6,€4,-

Lunchbuffet standaard
Prijs per gast

€4,50

Het lunchbuffet van La CaZa bestaat uit brood met beleg (hartig en zoet*) naar keuze.
Een huisgemaakte soep of salade, en een snack (keuze uit kroket, frikandel,
kaassoufflé). Vooraf de aantallen per snack doorgeven (1 snack per gast).

Luxe broodbuffet
Prijs per gast

€6,-

Het luxe broodbuffet bestaat uit brood met beleg (hartig en zoet*) naar keuze. Een
huisgemaakte soep, salade, en een snack (keuze uit kroket, frikandel, kaassoufflé).
Vooraf de aantallen per snack doorgeven (1 snack per gast).

Lunchbuffet extra luxe
Prijs per gast

€7,50

Het extra luxe lunchbuffet bestaat uit brood met beleg (hartig en zoet**) naar keuze.
Een huisgemaakte soep, salade, en een snack (keuze uit kroket, frikandel,
kaassoufflé). Vooraf de aantallen per snack doorgeven (1 snack per gast).

* Verschillende soorten jam, kipfilet, yorkham, jonge- en oude kaas, eiersalade en
tonijnsalade.

** Beleg als bij de andere buffetten, i.p.v. kipfilet: brie en gerookte zalm.
Het buffet serveren wij in uw feestzaal, één van onze andere zalen of indien mogelijk in
onze gezellige coffee-corner. Wij presenteren u een feestelijk gedekte buffet-tafel.
Uiteraard is het mogelijk om een buffet en belegde broodjes e.d. te combineren. In
overleg met u maken wij graag een persoonlijke offerte.

Onze afspraken
Om uw feest tot een groot succes te maken hebben we wat regels opgesteld die voor u,
maar ook voor de medewerkers van La CaZa leidend zijn. Hieronder kunt u deze regels
inlezen.

1. Persoonlijke wensen zijn altijd bespreekbaar. Wij staan graag voor u klaar om een
persoonlijke offerte op maat te maken, zodat u uw feest precies zo kunt vieren, zoals u dat
wilt. Wij gaan uit van 4 uren voor uw feest. Heeft u meer of minder uren dan zullen wij dit
in een persoonlijke offerte verwerken.
2. Indien u uw feest combineert met een lunch en/of diner, dan bieden wij u een korting aan.
Wij verwerken deze korting in uw persoonlijke offerte.
De keuze van uw lunch en/of diner stemt u altijd af met onze medewerker van de planning
i.o.m. één van onze (assistent)bedrijfsleiders. De prijs van uw lunch en/of diner is
afhankelijk van uw wensen (in bijgaande tabel staan de prijzen genoemd, uiteraard is een
combinatie van gerechten mogelijk).
Voor de lunch kunt u kiezen uit een luxe broodbuffet of catering op maat. Voor het diner kunt
u kiezen uit een luxe broodbuffet, een warm buffet of een 3-gangendiner. De prijs is
afhankelijk van uw persoonlijke wensen.

3. Tijdens uw feest kan het zijn dat in één van de andere zalen ook activiteiten gaande zijn.
Respecteer de privacy van onze andere gasten en begeef u alleen in de door u gehuurde
zaal. De inloop en de toiletten zijn uiteraard voor iedereen toegankelijk. Ook hier vragen wij
u de aanwezigheid van overige gasten te respecteren. Bij ernstige misdraging van u en/of
uw gasten zijn wij gerechtigd uw feest stop te zetten en zullen we u vragen La CaZa te
verlaten.
4. La CaZa schenkt naast koffie, thee en fris ook licht alcoholische dranken. Wij schenken
geen sterke drank en het is nadrukkelijk niet toegestaan om deze zelf mee te brengen. We
beschikken namelijk alleen over een vergunning om licht alcoholische drank te schenken.
Voor bijzondere gelegenheden is het mogelijk om een champagne toost te houden. La CaZa
verzorgd in overleg met u deze champagne.

5. Bij breuk, vernieling of andere mogelijke schade aan ons pand en/of inventaris
behouden wij ons het recht voor om hiervoor €75,- in rekening te brengen. Dit zal ter
beoordeling van de (assistent) bedrijfsleider zijn.

6. Bij het huren van een extra zaal zal hiervoor een meerprijs berekend worden, gelijk aan
de geldende zaalhuur van de desbetreffende zaal. NB. De zaalhuur voor gebruik van een
feestje wijkt af van de zaalhuur voor een vergadering o.i.d. De prijs voor de zaalhuur tijdens
een feestje is € 4,- per persoon. Dit is inclusief eindschoonmaak.
7. Bij al onze pakketten (m.u.v. pakket 1 en 2*) kunt u gebruik maken van ons (glas)servies,
bestek en keuken, onder begeleiding van onze keukenverantwoordelijke. Maximaal 2 vooraf
kenbaar gemaakte gasten mogen onder leiding van La CaZa personeel in de keuken. Het is
niet toegestaan dat gasten zich zonder personeel in de keuken bevinden. Wij verzorgen een
kwalitatief goede catering, waarbij uw persoonlijke wensen centraal staan. Heeft u daarnaast
ook een externe cateraar aangenomen, dan kan deze in overleg met en onder toezicht van
onze keukenverantwoordelijke gebruik maken van de La CaZa keuken onder de
voorwaarden dat dit onze catering niet mag storen. NB. het is n
 iet t oegestaan om
magnetrons, ovens, barbecues grills etc mee te brengen en te gebruiken, ook niet buiten
rondom ons pand.
* M.u.v. pakket 1 en 2: u heeft ervoor gekozen om geen catering af te nemen bij ons.
Glasservies kunt u wel gebruiken, borden en bestek neemt u zelf mee. Deze kunnen bij La
CaZa afgewassen worden.
De verzorging van uw eventuele catering kan in onze keuken plaatsvinden. Voor het
gebruik van de keuken en/of vaatwasser betaald u €50,- per feest.
8. Wij garanderen voldoende personeel tijdens uw feest. Zowel in de bediening als bij de
keukenbar. U hoeft na het plaatsen van uw reservering alleen nog maar te genieten van uw
feest, onze collega’s nemen u alle zorgen uit handen. Mochten er onverhoopt toch
onduidelijkheden zijn of heeft u vragen en/of opmerkingen dan verzoeken wij u deze direct
met de eerst verantwoordelijke collega op te nemen en te bespreken. Bent u alsnog niet
tevreden dan verzoeken wij u de eerstvolgende werkdag (maandag t/m vrijdag) contact op
te nemen met één van onze (assistent)bedrijfsleiders.
9. Indien u zelf de zaal wenst te versieren dan mag u een half uur vooraf in de zaal. Wij
zullen deze niet in rekening brengen. Heeft u langer nodig om te versieren dan rekenen wij
hiervoor extra zaalhuur van €20,- per uur. Voor het leegruimen van de zaal krijgt u ook een
half uur van ons. Het servies en bestek, alsmede de tafels en stoelen van La CaZa mag u
laten staan in de zaal, deze ruimen wij op. Heeft u langer nodig om op te ruimen dan

rekenen wij hiervoor extra zaalhuur van €20,- per uur.

10. Na afloop van uw feest ontvangt u van één van onze medewerkers de factuur. Deze
dient volledig te worden voldaan aan het einde van de avond. In het belang van uw en onze
veiligheid verzoeken wij u deze per pin te betalen. Indien u minder gasten heeft ontvangen
dan vooraf doorgegeven rekenen wij 100% van het factuurbedrag. Heeft u meer gasten
ontvangen dan vooraf opgegeven dan zult u een extra factuur opgestuurd krijgen, berekend
over het aantal meer-gasten. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

Wij behouden ons het recht voor om extra gasten aan de deur te weigeren indien de
veiligheid dit vraagt. In onze vergunning staat een maximaal aantal gasten vermeld (150
personen). Deze vergunning is voor ons altijd leidend.

11. Er geldt een aanbetaling ter hoogte van €75,- Dit is tevens de borg. Zodra dit bedrag bij
ons binnen is, is uw reservering definitief. Deze borg is tevens voor schoonmaak en breuk.
Indien u de zaal (veeg)schoon, opgeruimd en zonder schades oplevert krijgt u de borg
uiteraard weer terug. Dit is ter beoordeling van de (assistent)bedrijfsleider die de
eindcontrole uitvoert. Het is ook mogelijk om de schoonmaak af te kopen, tegen de
borgprijs.
12. Indien u door omstandigheden uw feest moet annuleren dan verzoeken wij u dit uiterlijk
48 uur van tevoren door te geven via email. Annuleert u niet op tijd dan houden wij
tenminste de borg in om de kosten die al gemaakt zijn te dekken. Annuleren binnen de
termijn is kosteloos.
Alle bovenstaande informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, zet- en drukfouten.
Wij verwelkomen u graag en zien er naar uit om samen met u er een geweldig feest van te
maken!

Contactgegevens:
030-6061111
administratie@la-caza.nl
www.la-caza.nl

