Studenten feest brochure

Jouw feest bij Piecken!
Heb je zin in een knallend feest in een super locatie kom dan naar Piecken. Wij beschikken over een uitgebreide licht en geluid installatie, top barmensen, goede
service en een geweldige sfeer. Alles om van jouw feest het vetste feest te maken. Piecken is geschikt voor groepen van 10 tot 500 personen. Je kunt in Piecken
terecht voor een heleboel soorten feesten, zoals:
 Studieverenigingsfeest
 Sporttoernooifeest
 Afstudeerborrel
 Constitutieborrel
 Verjaardagsfeest
 Studentenborrel
Bij elk van de bovenstaande feesten bieden wij een bijpassen pakket. Zo is elk feest anders en heb je als organisatie andere wensen. Kijk op de volgende pagina’s welk
feest bij jou past en zie wat wij jou kunnen bieden.

Studieverenigingsfeest
Een geweldig knallend feest beleef je bij Piecken!
We hebben een prachtige grote zaal met een
uitgebreide licht en geluidsinstallatie, grote bar,
garderobe en verschillende danspodia. En dit alles
krijg je helemaal gratis, geen zaalhuur, schoonmaak of
personeelskosten. Daarnaast beschikken we over geweldige
dj’s die gegarandeerd van jullie feest een succes maken!
Een studieverenigingsfeest is mogelijk op alle dagen.
Natuurlijk is de bierprijs erg belangrijk op een studentenfeest,
kijk hieronder wat wij jou kunnen bieden.

0-75 personen
 Kijk voor meer informatie op onze
studentenborrel pagina

75-200 personen

200+ personen

Drinken
 Bier € 1,50, fris € 2,- wijn € 2,50
 Inclusief barpersoneel

Drinken
 Bier € 1,50, fris € 2,- wijn € 2,50
 Inclusief barpersoneel

Muziek





Muziek
 Gratis gebruik licht en geluidsinstallatie
 Gratis DJ

Gratis gebruik licht en geluidsinstallatie
DJ equipment € 50,DJ inclusief equipment € 125,Gratis DJ bij € 1000,- omzet

Overige
 Gratis flyers, de voorkant
 Geen zaalhuur, schoonmaak of
personeelskosten

Overige
 Gratis flyers, de voorkant
 Geen zaalhuur, schoonmaak of
personeelskosten
 Sponsoring in overleg

Sporttoernooifeest
Na al dat zweten en sporten moet er natuurlijk goed gefeest worden! Bij Piecken bieden wij jullie een compleet verzorgde avond inclusief een mogelijke barbecue.
Want voordat de studenten flink gaan feesten, moet er wel een goede bodem gelegd worden doormiddel van een heerlijke barbecue maaltijd. Een toernooifeest bij
Piecken is altijd besloten en mogelijk op woensdag tot en met maandag.
75-500 personen
Drinken
 Bier € 1,50, fris € 2,- wijn € 2,50
 Inclusief barpersoneel
Muziek
 Gratis gebruik licht en geluidsinstallatie
 Gratis DJ
Overige
 Gratis flyers, de voorkant
 Geen zaalhuur, schoonmaak of personeelskosten
 Sponsoring in overleg
Barbecue
 3 soorten vlees
Beef hamburger
Thüringer braadworst
Gekruid spek
 2 salades
Rundvleessalade
Kartoffelsalade






4 sausjes
Verse sla mix
Stokbrood
Kruidenboter
Grote frieten
€ 7,50 per persoon

Afstudeerborrel, constitutieborrel,
verjaardagsfeest of studentenborrel
Heb je iets te vieren of een andere rede om gezellig
een biertje te drinken met vrienden, collega’s
of studiegenoten? Dan is Piecken de juiste plek!
Wat drinken betreft hebben we verschillende opties,
je kunt je gasten zelf aan de bar laten afrekenen. Je kunt
ook zelf muntjes inkopen of je kunt een rekening openen
waarop de gasten vrij kunnen drinken met een door jou vast te
zetten maximum. Hieronder een overzicht van wat wij jou
kunnen bieden.

Dinsdag

Maandag, woensdag, donderdag & zondag

Vrijdag & zaterdag

Drinken
 Bier € 2,20, fris € 2,- wijn € 2,70
 Inclusief barpersoneel
 Consumptiemunten voor € 2,-

Drinken
 Bier € 2,20, fris € 2,- wijn € 2,70
 Inclusief barpersoneel
 Consumptiemunten voor € 2,-

Drinken
 Bier € 2,20, fris € 2,- wijn € 2,70
 Inclusief barpersoneel
 Consumptiemunten voor € 2,-

(alleen te kopen door organisatie)

Muziek
 Gratis gebruik licht en geluidsinstallatie
 DJ equipment € 50, DJ inclusief equipment € 125, Gratis DJ bij € 1000,- omzet
Overige
 Geen zaalhuur, schoonmaak of
personeelskosten
 Niet besloten
 Ook voor kleine groepen <50

(alleen te kopen door organisatie)

Muziek
 Gratis gebruik licht en geluidsinstallatie
 DJ equipment € 50, DJ inclusief equipment € 125, Gratis DJ bij € 1000,- omzet
Overige
 Geen zaalhuur, schoonmaak of
personeelskosten
 Vanaf 50 personen
 Besloten in overleg

(alleen te kopen door organisatie)

Muziek
 Gratis gebruik licht en geluidsinstallatie
 DJ equipment € 50, DJ inclusief equipment € 125, Gratis DJ bij € 1000,- omzet
Overige
 Geen zaalhuur, schoonmaak of
personeelskosten
 Vanaf 100 personen
 Minimale bar omzet € 1000, Altijd besloten

Extra informatie
Vervoer
Rondom Piecken is genoeg parkeergelegenheid, vlak ernaast en op een kleine loopafstand. Tevens is Piecken zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer,
station Heyendaal waar vele bussen en treinen stoppen ligt op een kleine minuut lopen.
Presentatie
In Piecken hangen meerdere flatscreens en beamers. Hierdoor beschikken wij over alle apparatuur om een foto presentatie af te spelen. Ook een draadloze
microfoon is aanwezig waardoor u vanaf elke plek je gasten kunt toespreken of toegesproken worden.
Hopelijk hebben we je een goed beeld kunnen geven van jou borrel of feest bij Piecken. Mocht je een reservering willen plaatsen of meer informatie willen dan
horen wij het graag. Alvast bedankt voor je reactie.

info@piecken.nl

Bedankt voor je interesse en tot ziens bij Piecken!

Café Piecken
Prof. Bromstraat 54
6525BB Nijmegen
www.piecken.nl

