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Heeft u iets te vieren? Een verjaardag, huwelijk, 
bedrijfsfeest of jubileum. Wij denken graag met u mee en 
besteden grote zorg en aandacht aan iedere gelegenheid.
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Feestavondarrangementen
Voor uw gemak hebben wij diverse 
arrangementen samengesteld, waarbij wij 
u een compleet verzorgde middag of avond 
aanbieden tegen een aantrekkelijk tarief.
Uiteraard kunnen de arrangementen naar 
uw wensen op maat worden samengesteld.

Bubbels & Bites Borrelarrangement 2 uur € 17,50 p.p.
• Vanaf 20 personen
• Op de bar plaatsen wij luxe notenmix, olijven en nacho’s met zure 

room en guacamole.

Wij serveren twee hapjes uit het onderstaande assortiment: 
• Alkmaarse hapjes met o.a. leverworst, ossenworst, grillworst en kaas
• Bitterballen Van Lodewyck, geserveerd met mosterd
• Gemixt warm bittergarnituur (assortiment met diverse warme snacks)
• Toastjes met brie, carpaccio en zalm. Kipspiesjes mozzarella-tomaat-

pesto caprese. Yakatori spiesjes, groentesticks, kaasblokjes.  

Inclusief gedurende 2 uur onbeperkt drankjes uit het binnenlandse 
gedistilleerde assortiment* - Buitenlands gedistilleerd in overleg

* Onder het binnenlandse gedistilleerde assortiment verstaan wij: Frisdranken, 
vruchtensappen, huiswijnen, tapbier, port, sherry, vermouth, vieux, jenevers en 
brandewijn. 
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Feestarrangement 4 uur € 33,50 p.p.
• Vanaf 20 personen
• Op de bar plaatsen wij luxe notenmix en nacho’s met zure room 

en guacamole

Wij serveren drie hapjes uit het onderstaande assortiment: 
• Alkmaars hapjes met o.a. leverworst, ossenworst, grillworst en kaas
• Bitterballen Van Lodewyck, geserveerd met mosterd
• Broodje mini hamburger
• Gemixt warm bittergarnituur (assortiment met diverse warme snacks)
• Toastjes met brie, carpaccio en zalm. Kipspiesjes mozzarella-tomaat-

pesto caprese. Yakatori spiesjes, groentesticks, kaasblokjes.  

Inclusief gedurende 4 uur onbeperkt drankjes uit het binnenlandse 
gedistilleerde assortiment* - Buitenlands gedistilleerd in overleg

* Onder het binnenlandse gedistilleerde assortiment verstaan wij: Frisdranken, 
vruchtensappen, huiswijnen, tapbier, port, sherry, vermouth, vieux, jenevers en 
brandewijn. 
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Exclusief Borrelarrangement 2 uur € 21,50 p.p.
• Vanaf 20 personen
• Ontvangst met een glas mousserende wijn
• Op de bar plaatsen wij luxe notenmix, olijven en groentesticks 

met bijpassende dip. 

Wij serveren drie hapjes uit het onderstaande assortiment: 
• Garnalen met chilisaus 
• Bitterballen Van Lodewyck, geserveerd met mosterd
• Gemixt warm bittergarnituur (assortiment met diverse warme snacks)
• Broodje met o.a. zalm, carpaccio en brie
• Kipspiesjes in oriëntaalse saus
• Toastjes met brie, carpaccio en zalm. Kipspiesjes mozzarella-tomaat-

pesto caprese. Yakatori spiesjes, groentesticks, kaasblokjes. 

Inclusief gedurende 2 uur onbeperkt drankjes uit het binnenlandse 
gedistilleerde assortiment* - Buitenlands gedistilleerd in overleg

* Onder het binnenlandse gedistilleerde assortiment verstaan wij: Frisdranken, 
vruchtensappen, huiswijnen, tapbier, port, sherry, vermouth, vieux, jenevers en 
brandewijn. 
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Exclusief Feestarrangement 4,5 uur € 39,50 p.p.
• Vanaf 20 personen
• Ontvangst met een glas mousserende wijn
• Op de bar plaatsen wij luxe notenmix, olijven en groentesticks 

met bijpassende dip

Wij serveren vier hapjes uit het onderstaande assortiment: 
• Bitterballen Van Lodewyck, geserveerd met mosterd
• Garnaal met chilisaus
• Broodje met o.a. zalm, carpaccio en brie
• Caprese spiesjes met mozzarella, tomaat en basilicumpesto
• Kipspiesjes in oriëntaalse saus
• Gemixt warm bittergarnituur (assortiment met diverse warme snacks)
• Toastjes met brie, carpaccio en zalm. Kipspiesjes mozzarella-tomaat-

pesto caprese. Yakatori spiesjes, groentesticks, kaasblokjes.  

Inclusief gedurende 4,5 uur onbeperkt drankjes uit het binnenlandse 
gedistilleerde assortiment* - Buitenlands gedistilleerd in overleg

* Onder het binnenlandse gedistilleerde assortiment verstaan wij: Frisdranken, 
vruchtensappen, huiswijnen, tapbier, port, sherry, vermouth, vieux, jenevers en 
brandewijn. 
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Uitbreidingsmogelijkheden

Bij ontvangst
• Ontvangst met koffie/thee en gesorteerd gebak € 4,65 p.p 
• Ontvangst met koffie/thee en petitfour € 4,00 p.p
• Ontvangst met glas wijn (huiswijn) € 3,00 p.p
• Ontvangst met een glas Moët  € 8,00 p.p
• Ontvangst met een glas Prosecco € 5,00 p.p

Ter aanvulling
• Extra warm hapje (assortiment warm bittergarnituur) € 0,50 p.p
• Luxe belegd mini stokbroodje (met o.a. zalm,  € 1,25 p.p
carpaccio en brie) 
• Assortiment sushi met bijpassende garnituur € 2,00 p.p
• Garnaal met chilisaus € 2,00 p.p
• Mini broodje kroket € 2,00 p.p
• Mini hamburger € 2,00 p.p
• Puntzakje frites met mayonaise € 3,00 p.p
• Mini wrap gerookte zalm € 3,00 p.p
• Mini wrap kip € 3,00 p.p
• Kipsaté (100 gram saté met kroepoek en stokbrood) € 8,00 p.p
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Drankenarrangement
U kunt uw brunch, diner of buffet uitbreiden met een 
drankenarrangement. Dit houdt in dat u gedurende het afgesproken 
tijdstip onbeperkt dranken uit het binnenlandse gedistilleerde 
assortiment* kunt nuttigen. 

• 3-uurs drankenarrangement € 17,50 p.p 
• 4-uurs drankenarrangement € 20,00 p.p 
• 5-uurs drankenarrangement € 22,50 p.p 
• Wijnarrangement Op aanvraag
• Buitenlands gedistileerd arrangement Op aanvraag
• Gin arrangement Op aanvraag
• Bier proeverij Op aanvraag
• Cocktail cursus Op aanvraag

* Onder het binnenlandse gedistilleerde assortiment verstaan wij: Frisdranken, 
vruchtensappen, huiswijnen, tapbier, port, sherry, vermouth, vieux, jenevers en 
brandewijn. - Buitenlands gedistilleerd in overleg
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EXTRA INFORMATIE
Aanvullende decoratie
Indien u specifieke wensen heeft, kunnen wij de ruimte extra versieren om de 
ruimte geheel in de sfeer en stijl van uw feestavond te brengen. 

Wij doen u graag een vrijblijvend voorstel op maat op basis van uw wensen.

Aanbetaling
Wij behouden ons ten allen tijde het recht voor een aanbetaling van 75% tot 
100% te verlangen. Dit bedrag dient uiterlijk 1 week voor de datum van het 
evenement voldaan te zijn. Het betaalde bedrag zal na eindcalculatie worden 
verrekend op de eindfactuur

Aansprakelijkheid
Bubbels & Bites kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissingen 
van en/of beschadigingen van aan materialen, apparatuur en andere 
eigendommen die door u in onze accommodatie zijn geplaatst, of die u heeft 
laten plaatsen
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Prijsbeleid
Genoemde tarieven zijn inclusief BTW en gelden op basis van aanvraag 
en beschikbaarheid. Wijzigingen in het BTW- tarief worden ten allen tijde 
doorberekend. 
Bubbels & Bites behoudt zich het recht om in voorkomende gevallen af te 
wijken van hetgeen dat is aangeboden in deze brochure of enig andere vorm 
van aanbiedingen, offertes etc. 

Rondleiding en/of contact
Wanneer u nog vragen heeft of een vrijblijvende rondleiding wenst, staan wij u 
graag te woord. 

U kunt onze managers bereiken via:
Tel: +31 (0) 72 582 6943 of per e-mail via info@bubbels-bites.nl

Bubbels & Bites  (zit aan het Waagplein in Alkmaar)
Houttil 20
1811 JM Alkmaar

IBAN:   NL05 ABNA 050 879 5249
BTW nummer:   8238.56.367.B.06
KvK nummer:   65594452 
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Bubbels & Bites tasting 
Wine Tasting starting at € 25,50
Four different wines served with relevant background
information and trivia. Including various Mediterranean
appetizers to test your taste buds

High Gin € 30,00
Three gin and tonics, including a variety of hot and cold
snacks. A surprising approach to discover Gin and its
varying flavors.

Brand Beer Tasting € 8,75
Four types of Brand draft beers in small conventional
glasses. Upon discovering your favorite beer you get this
specific beer in a pint sized glass

Beer & Bites tasting € 25,00
Seasonal, and therefore always surprising
Story and explanation provides you with enough
background information to find the tastiest beer.
Including a variety of hot and cold snacks.

Jopen beer tasting € 25,00
In this tasting: Four beers, each with its own character 
Get to know the Jopen family. Every beer has a special
name, and therefore a special taste!
Including appetizers.
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Houttil 20 | 1811 JM Alkmaar
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