H.B.V. St. Bernardus Bergeijk
Bezoek- en postadres:
De Paaldreef 4
5571 TN Bergeijk
secretariaat@handboogsport-bernardus.nl
www.handboogsport-bernardus.nl

Mogelijkheden handboogclinics
Het aantal personen voor de handboogclinic is minimaal 10 personen tot maximaal 60 personen.
De clinics vinden in principe plaats op:
vrijdag avond vanaf 19.30 tot 24.00 uur.
zaterdag middag vanaf 14.30 tot 17.30 uur en zaterdag avond vanaf 19.00 uur tot 24.00 uur.
Voor afwijkende dagen en tijden graag vooraf overleg.

Handboogclinic Standaard:
ontvangst met koffie, thee of fris gevolgd door tekst en uitleg m.b.t. het schieten om daarna onder
begeleiding zelf de boog ter hand te nemen en te strijden voor de eeuwige roem.
Prijs: € 8,50 p/p
Handboogclinic Standaard met vlaai:
Als standaard, echter ontvangst met vlaai bij de koffie, thee of fris.
Prijs: € 10,50 p/p
Handboogclinic Speciaal:
Als standaard, aangevuld met vlaai en belegde broodjes.
Prijs: € 13,50 p/p
Handboogclinic De Luxe*:
als standaard, aangevuld met koud buffet.
Prijs: € 18,50 p/p
Handboogclinic Super de Luxe*:
als standaard, aangevuld met een warm buffet
Prijs: € 22,50 p/p
Handboogclinic Exclusief*:
als standaard, aangevuld met warm en koud buffet
Prijs: € 35,00 p/p
Handboogclinic Barbecue* (mogelijk van mei t/m september)
Als standaard, aangevuld met barbecue
Prijs: € 28,50 p/p
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Clinicprijzen zijn excl. drank, hiervoor zal op het eind van de clinic de rekening worden opgemaakt,
deze dient contant betaald te worden.
Consumptieprijzen:
Koffie / thee: € 1,Frisdrank: € 1,30
Ice tea (bolglas): € 1,50
Bier (flesje): € 1,80
Wijn: € 1,80
Snoep / chips: € 0,60
Bij St. Bernardus handhaven we de strikte wetgeving ten aanzien van alcohol gebruik en verkoop.
Alcohol gebruik en verkoop aan en door personen onder de 18 jaar is ten strengste verboden.
Bij twijfel omtrent de leeftijd kan het barpersoneel van de vereniging vragen om een legitimatie.
Hiervoor worden alleen paspoort, I.D. card of rijbewijs geaccepteerd.
Barpersoneel is ten alle tijden bevoegd de verkoop van alcoholische drank te weigeren.
Warme snacks: € 0,50 per stuk, contant te verrekenen aan het eind van de avond met de drank rekening.
Kinderfeestje
Broodje knakworst: € 1,- per broodje en ranja: € 2,- per kan is bij kinderfeesten mogelijk.
Enkele dagen voorafgaand aan het kinderfeest doorgeven, contant te verrekenen aan het eind van het feest met
de drank rekening.
De standaard clinic, clinic met vlaai en clinic speciaal moeten 1 week van tevoren betaald worden.
*De clinics met buffet of barbecue dienen minimaal 2 weken van tevoren te worden gereserveerd en betaald
i.v.m. catering.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u tussen 19.00 en 21.00 uur contact opnemen met Marc Aarts via
mailadres marc@handboogsport-bernardus.nl of telefoonnummer 0497 – 57 54 76 of 06 – 34 83 36 78
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Wat kunt u bij uw buffet en barbecue verwachten:
Handboogclinic De Luxe:
Luxe opgemaakte koude schotel met:
Stokbrood en kruidenboter
Gevulde eitjes
Hamrolletjes
Haring
Makreel
Garnalen
rauwkost
fruit
Handboogclinic Super de Luxe:
Stokbrood en kruidenboter
Rijst
Kip in zoet/zure saus of babi pangang
Kipsaté met satésaus
Gehaktballetjes in saus
Kippenboutjes
Handboogclinic Barbecue:
Speklap
Kotelet
Barbecueworst
Hamburger
Sate
Kipfilet
Gemengde salade
Lente salade
Huzaren salade
Pasta salade
Zigeunersaus
Satesaus
Barbecuesaus
Curry-uiensaus
Stokbrood
Kruidenboter
Pittige rauwkost
De standaard clinic, clinic met vlaai en clinic speciaal moeten 1 week van tevoren betaald worden.
*De clinics met buffet of barbecue dienen minimaal 2 weken van tevoren te worden gereserveerd en betaald.
i.v.m. catering.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u tussen 19.00 en 21.00 uur contact opnemen met Marc Aarts via
mailadres marc@handboogsport-bernardus.nl telefoonnummer 0497 – 57 54 76 of 06 – 34 83 36 78
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