Private Waterfront Parties

BIJ FINLEY IN HET WITTE HUIS

Als je feest écht bijzonder moet zijn!
Zie je het al voor je, de gezichten van je vrienden en kennissen, als ze arriveren bij
de luxe, hagelwitte villa aan het mooiste stuk van de Loosdrechtse Plassen?
En dan moet de échte betovering nog beginnen! Een romantische lunch
in Italiaanse stijl, aan prachtig gedekte tafels bij het water of toch
liever een swingend feest met live band waar iedereen jaren later
nog over praat? En als jij samen met je gasten aan het genieten
bent, zorgt ons ervaren en gastvrije team ervoor dat geen
enkel detail van je feest wordt vergeten.
We laten je graag wat voorbeelden zien van feesten die we
voor je kunnen organiseren. Uiteraard kun je deze nog volop
aanpassen en aanvullen. Zo kun je inschepen en uitwaaien aan
boord van een Jan van Gent sloep met schipper of zelf het roer in
handen nemen aan boord van onze mooie sloepen. Ons
ervaren team helpt je graag hierbij.

Lazy lunch ‘dolce vita’ style
Lange, prachtig gedekte tafels aan de waterkant. Een uitbundige lunch in Italiaanse stijl met je beste vrienden
op een betoverende locatie. Je hebt er vast wel eens van gedroomd, toch? Wij regelen het graag voor je en
zorgen ervoor dat het écht onvergetelijk wordt.
11:30 - Opening van onze villa voor aankleding en decoratie
12:00 - Feestelijke ontvangst van je gasten in
de tuin of binnen in ‘The Bar’ met een glas
sprankelende cava of een ander drankjes naar
keuze. Op de tafels (en buiten bij de lounge
sets) plaatsen wij olijven en amandelen

serveren een overheerlijke Italiaanse lunch
vergezeld van een aantal mooie Italiaanse
wijnen.
16:00 - Om de maaltijd in stijl af te ronden
serveren we heerlijke ijstaart en zorgt onze
barista voor pittige Italiaanse espresso’s.
17:00 - Afscheid en uitzwaaien van je gasten.

13:30 - Ora di pranzo! Op het terras of in
de tuin staan de prachtig aangeklede, lange
tafels klaar. Onze gastvrouwen en -heren
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Een idee van de kosten
Afhankelijk van de maand en de dag in de week moet je rekenen op een bedrag tussen de € 70 en € 100 per
persoon als je minimaal 45 gasten van 11 jaar of ouder hebt. Kinderen tot 6 jaar betalen 35%, van 7 t/m 11
jaar 50% en van 12 t/m 16 jaar 75% van het tarief. Zie voor de tarieven, kortingen en minimum bestedingsbedragen de prijskalender op het inlegvel.

Wat krijg je daarvoor?
● Glas cava bij aankomst incl. olijven en amandelen
op tafel.
● Een assortiment Nederlandse drankjes en Italiaans
wijnassortiment (van 12:00 tot 17:00 uur).

● Een uitgebreide Italiaanse lunch en ijstaart toe.
● Koffie of thee ter afsluiting.
● Gebruik accommodatie met locatiemanager
en attente gastvrouwen en -heren.

Waterfront dance party
Een bijzondere verjaardag, huwelijksjubileum of gewoon zin om je vrienden en familie eens flink te verwennen… het maakt niet uit wat de reden is, wij zorgen ervoor dat het een onvergetelijk feest wordt.
20:00 - Opening van onze villa voor aankleding en decoratie.
20:30 - Feestelijke ontvangst van je gasten in
de tuin of bar met een sprankelend glas cava
en/of andere drankjes naar keuze. Op tafel
plaatsen we olijven en amandelen.
21:00 - Party time! Met een DJ of live band
maak je je feest extra spectaculair. In onze
sfeervol ingerichte feestruimte ‘The Bar’ kun-

nen je gasten heerlijk uit hun dak gaan
onder het genot van een assortiment Nederlandse drankjes of een heerlijk glas huiswijn.
22:00 - Tijd voor wat smakelijke snacks.
We serveren je gasten 2 crostini’s en
plaatsen een automatiekwand met
lekkere hapjes ( 4 p.p.).
00:30 - Einde feest en uitzwaaien van je
gasten.

Een idee van de kosten
Afhankelijk van de maand en de dag in de week moet je rekenen op een bedrag tussen de € 56 en € 80 per
persoon als je met minimaal 45 personen bent (exclusief dj of band). Zie voor de tarieven, kortingen en minimum bestedingsbedragen (voor exclusief gebruik van de gehele locatie) de prijskalender op het inlegvel.

Wat krijg je daarvoor?
● Ontvangst met een glas cava incl. olijven en
amandelen op tafel.
● Een assortiment Nederlandse drankjes en huiswijn
(van 20.30-00.30 uur) .

● 2 crostini’s en 4 hapjes per persoon.
● Gebruik accommodatie incl. locatiemanager en
ervaren gastvrouwen en –heren.
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Waterfront dining party
Soms zijn er in je leven mijlpalen die het verdienen om écht bijzonder gevierd te worden. De geboorte van je
kind of kleinkind? Je 40ste, 50ste, 60ste of 70ste verjaardag? 25 of 50 jaar bij elkaar? Of de verkoop van je
zaak en de start van je wereldreis. Wat is er dan mooier om met al je dierbaren samen te dineren bij zonsondergang, met een prachtig uitzicht over het verstilde water van de Loosdrechtse Plassen.
19:00 - We openen de deuren van onze Villa
voor aankleding en decoratie.
19:30 - Feestelijke ontvangst van je gasten
in de tuin of bar met een sprankelend glas
cava of andere drankjes naar keuze. Op tafel
plaatsen we olijven en amandelen.

20:00 - Sfeervolle walking dinner met 4 gerechten of een 4-gangen sit-down dinner naar
keuze incl. huiswijnen en tafelwater. Je kunt
kiezen voor een diner in de tuin of in één van
de vertrekken van de Villa.
23:30 - Afscheid en uitzwaaien van je gasten.

Een idee van de kosten
Afhankelijk van de maand en de dag in de week moet je rekenen op een bedrag tussen de € 70 en € 100 per
persoon als je minimaal 45 gasten van 11 jaar of ouder hebt. Kinderen tot 6 jaar betalen 35%, van 7 t/m 11
jaar 50% en van 12 t/m 16 jaar 75% van het tarief. Zie voor de tarieven, kortingen en minimum bestedingsbedragen (voor exclusief gebruik van de gehele locatie) de prijskalender op het inlegvel.

Wat krijg je daarvoor?
● Ontvangst met een glas cava incl. olijven en
amandelen op tafel.
● Een assortiment Nederlandse drankjes en
huiswijn (19.30 – 23.30 uur).

● 4-gangen walking dinner of sit-down dinner.
● Koffie of thee ter afsluiting.
● Gebruik accommodatie incl. locatiemanager
en ervaren gastvrouwen en –heren.
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FINLEY ‘HET WITTE HUIS’
NIEUW LOOSDRECHTSEDIJK 242
1231 LG LOOSDRECHT

035 - 577 40 40
INFO@FINLEY.NL
WWW.FINLEY.NL
FACEBOOK/FINLEYHETWITTEHUIS
INSTAGRAM/FINLEY_HETWITTEHUIS

