
DRANKARRANGEMENTEN
Gezellig borrelen met vrienden, collega’s of familie voor een vaste prijs per uur. Je hebt de keuze uit 
onze standaard- of luxe drankarrangement. Bij elk arrangement serveren wij een lekkere borrelplank bij 
ontvangst. 
 
STANDAARD DRANKARRANGEMENT 

Hierbij kun je onbeperkt genieten van:  
Heineken tapbier | alcoholvrij bier |  
huiswijnen | fris | koffie | thee | water   

Bij ontvangst serveren wij een borrelplank* met: 
turks brood | aioli | zeezoutboter | kerriedip | olijven 
vleeschwaar | nacho’s | bbq-saus | luxe nootjes

 
LUXE DRANKARRANGEMENT 

Hierbij kun je onbeperkt genieten van:  
Heineken tapbier | alcoholvrij bier | tap speciaalbieren |  
huiswijnen | cocktails | fris | koffie | thee | water   

Bij ontvangst serveren wij een borrelplank* met: 
turks brood | aioli | zeezoutboter | kerriedip | olijven |
vleeschwaar | nacho’s | bbq-saus | luxe nootjes

* borrelplank van dnw

UITBREIDEN?
 
Wil je het drankarrangement uitbreiden met extra borrelhappen of maaltijdvullend maken?  
We hebben diverse mogelijkheden waarmee je jouw borrel samenstelt naar eigen wens. 
We maken graag een voorstel op maat. Denk hierbij ook aan onze collega’s van 
Brasserie La Colline en Grillkamer De Bodega waardoor we nog meer opties kunnen bieden.  

Enkele suggesties: 
 
Cocktail arrangement 
Bijvoorbeeld: een aantal cocktails naar keuze, geserveerd met bijpassende borrelhapjes 
Lunch arrangement 
Bijvoorbeeld: glas verse jus d’orange | kopje soep | diverse belegde broodjes. 
Op maat samen te stellen.
Diner arrangement 
Tapas of kleine borrelhapjes om mee te starten, gevolgd door een hoofdgerecht of juist 
een uitgebreid drie- of viergangenmenu? Alles is mogelijk! Aan de hand van jullie wensen 
maken we graag een passend voorstel.
Specials 
Genieten van gin & tonics met bijpassende hapjes, een feestelijke cocktailproeverij of tapas 
met lekkere wijnen? Het kan allemaal! Onze drankenkaart is zeer uitgebreid & een bijpassende borrelhap, 
daar kunnen wij wel wat mee!  

INTERESSE? 
Interesse in een van bovenstaande mogelijkheden of een passend voorstel op maat? Neem contact met ons 
op via onderstaande contact-button of bel ons op 0412 65 84 24 en vraag naar Marly of Sanne.

Drankarrangement       1 uur 12.- p.p.
Drankenarrangement   2 uur 19.50 p.p.
Drankenarrangement   3 uur 25.50 p.p.
Drankenarrangement   4 uur  31.- p.p.

Drankarrangement       1 uur 17.- p.p.
Drankarrangement       2 uur 26.- p.p.
Drankarrangement       3 uur 33.- p.p.
Drankarrangement       4 uur  40.- p.p.

CONTACT

GEZELLIG BORRELEN BIJ DNW!

Heuvel 29, Oss  |  0412 65 84 24  |  dnw-oss.nl  |  info@dnw-oss.nl  |  instagram.com/dnwoss  |  facebook.com/dnwoss 
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