
Tommies FeestFormule



VERJAARDAGSFEEST -VRIJGEZELLENFEEST
BEDRIJFSBORREL  - JUBILEUM - RECEPTIE 
TROUWFEEST - EXAMENFEEST

IETS TE VIEREN? WIJ HEBBEN OP VRIJDAGEN DÉ PERFECTE FEESTFORMULE VOOR JE! 

Je zoekt een knusse, sfeervolle, moderne en niet al te grote locatie in hartje Panningen voor minimaal 
50 personen? Dan ben je bij Tommies Bar aan het goede adres. Op vrijdagen en eventueel ook op 
woensdagen hebben we verschillende feestformules met een tal van mogelijkheden. Wij verzorgen 
alles tot in de puntjes, het enige wat jij hoeft te doen, is je gezelligheid mee te brengen. 

Een locatie waar de sfeer ongedwongen is, geholpen door het fraaie interieur, kwalitatieve geluids- 
en lichtinstallatie en het team van Tommies Bar. Dat is Tommies FeestFormule op vrijdagen. 

Of heb je een andere reden waarvoor jij een afgesloten ruimte nodig hebt?
Neem vrijblijvend contact met ons op! 

Bij Tommies Bar kun je je eigen FeestFormule samenstellen, geheel passend op je wensen en budget 
hebben we verschillende verrassende formules. Tommies Bar beschikt over een breed assortiment 
aan dranken en kan catering faciliteren. Elk feest is anders en daar kunnen we ons op aanpassen. 
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op om alle formules te bespreken! 

We staan voor je klaar!



Onze bar heeft een maximale capaciteit 
van 150 personen, dit is met minimale 
tafelbezetting. Er is eenvoudig af te schalen 
door meer tafels en/of krukken te plaatsen. 
Onze bar beschikt over een eigen DJ-Booth, 
fantastisch licht- en geluidssysteem en een 
beamer met groot scherm. 

Join the Club
Audiovisuele techniek
Geluid, licht, beamer… 

Bij Tommies hebben alle 
audiovisuele techniek inhuis.

Ruime parkeergelegenheid
In de buurt van Tommies 

Bar zijn voldoende 
parkeergelegenheden voor 

auto’s en fietsen te parkeren.  

 Deskundig advies 
Welke formule past? Hoe 

verras ik mijn gasten écht? 
Wees gerust, wij weten 

wat werkt en wat niet. Ons 
personeel staat voor je klaar!

Breed assortiment 
Opzoek naar een verrassende 

formule op het gebied van 
dranken? We hebben een zeer 
breed assortiment en kunnen 

meedenken over catering. 



De Feest formules :
1 2 3 4

Bier, Wijn, Fris
5 uur 

Max. 15 cons. p.p.
BCM Muziekcomputer

Lichtinstallatie 

Bier Wijn Fris, 
Liefmans

5 uur 
Max. 15 cons. p.p.

BCM Muziekcomputer
Lichtinstallatie 

Bier Wijn Fris, 
Liefmans, Mix*

5 uur 
Max. 15 cons. p.p.

BCM Muziekcomputer
Lichtinstallatie 

*mix = Bacardi/Bacardi Lemon/Vodka

All Inclusive
Mix = alles

5 uur 
Max. 15 cons. p.p.

BCM Muziekcomputer
Lichtinstallatie 

€17,50
per persoon

€19,50
per persoon

€27,50
per persoon

€34,50
per persoon

Optioneel
DJ-Booth + Pioneer set + DJ
€350,- 

Luxe bitterganituur 5 stuks p.p.
€5,- p.p.

Luxe bitterganituur 10 stuks p.p.
€9,- p.p.

Overige catering op aanvraag 

Schoonmaakkosten 50-100 personen
€100,-

Geen schoonmaakkosten vanaf 100 personen

Tijden in overleg. Wij brengen nooit zaalhuur in rekening.
Andere wensen? Neem gerust contact met ons op! 



Tommies FeestFormule
Interesse? Mail naar info@tommiesbar.nl

Tommies Bar
Raadhuisstraat 110 | 5981 BJ Panningen


