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Rozen & Radijs is een unieke locatie voor het vieren van bijvoorbeeld uw verjaardag of receptie. Tijdens uw 
feestje kunnen wij ook rondleidingen of workshops verzorgen. 
 
Belangrijk om te weten is dat wij alleen van achtergrondmuziek houden. Om 22:00 uur sluiten wij onze 
deuren. 
 
Rozen & Radijs biedt de mogelijkheid om alleen de locatie te huren. Tevens is het mogelijk om naast de 
locatie ook de catering door ons te laten verzorgen: 
 
Mogelijkheid 1 
Catering verzorgd door Rozen & Radijs vanaf 2 uur verhuur: 
(onderstaande prijzen zijn inclusief locatiehuur, personeelskosten en drank) 
*Groepen tot en met 40 personen    : € 9,00 per persoon per uur.  
*Groepen vanaf 41 tot en met 60 personen   : € 8,00 per persoon per uur.  
*Groepen vanaf 61 tot en met 100 personen  : € 7,00 per persoon per uur.  
Kinderen tot en met 5 jaar gratis. 
 
Mogelijkheid 2 
Recepties tot maximaal 2 uur verhuur:  
(drankjes worden per stuk genoteerd) 
Thee en Koffie  : € 2,10 
Cappuccino e.d.  : € 2,60 
Frisdrank en sappen  : € 2,10 
Bier    : € 2,50 
Wijnen    : € 3,10 
In plaats van onze huiswijn kunnen wij ook tegen meerprijs exclusieve wijnen voor u schenken. 
 
Voor de prijzen van onze huisgemaakte taarten, verse notenmix, biologische hapjes en buffetten verwijzen 
we u naar de desbetreffende folders.  
 

Mogelijkheid 3 
Huur Rozen & Radijs, indien u zelf de catering en drankjes wilt verzorgen: 
(inclusief gebruik van o.a. servies, keukenapparatuur en een medewerker van Rozen & Radijs ter 
beveiliging en assistentie)      
Voor 1 tot en met 5 uur verhuur       : € 1.500,00 
Elk extra uur na 5 uur       : €  300,00 per uur 
Achterlaten van afval       : €    50,00 
Elk extra uur personeel na 7 uur     : €    50,00 per uur  
 
De huurprijs is inclusief een uur voor de opbouw en een uur na afloop voor het opruimen. Voor elk uur wat 
u langer aanwezig bent, zijn wij genoodzaakt om € 300,00 extra te berekenen. 

 
 
Wijzigingen voorbehouden. 


