LEEF
Arrangementen
Herinner je gister, Droom van morgen maar LEEF vandaag

LEEF Arrangementen
Een borrel, feestje, verjaardag, (zakelijke) bijeenkomst, vergadering of trouwerij?
LEEF Tapas is gespecialiseerd in alle denkbare festiviteiten. En omdat wij over
vier locaties beschikken – in Den Haag, Delft, Kijkduin en Nootdorp – kun je
met alle wensen bij ons terecht. Onze vestigingen in Den Haag en Delft beschikken zelfs over af te sluiten ruimtes, waar je in privésfeer kunt genieten van
jouw gekozen arrangement. Deze ruimtes richten wij graag naar wens in.

Arrangementen
LEEF Vergaderarrangement | €24,50 per persoon:
• LEEF water
• Koffie en thee
• Frisdranken
• Pintxos lunch
• Beamer
• Flip-over
Het vergaderarrangement duurt maximaal drie uur. Er geldt een minimum van
tien personen.
LEEF Borrel
A | €22,50 per persoon:
• Tafelgarnituur en drie stuks bittergarnituur
• Twee uur drank (exclusief Buitenlands gedestilleerd)
B | €27,50 per persoon:
• Tafelgarnituur, drie stuks bittergarnituur en drie tapashapjes
• Twee uur drank (exclusief Buitenlands gedestilleerd)
• Glaasje cava
De LEEF borrel duurt maximaal twee uur.
LEEF Lunch
A | €12,50 per persoon
• Variatie van verschillende pintxos (exclusief drank)
B | €16,50 per persoon
• Variatie van verschillende pintxos en desserts (exclusief drank)
C | €20,50 per persoon (High Tea)
• Diverse soorten koffie en thee
• Diverse pintxos
• Zoetigheden en hartige broodjes
D | €25,50 per persoon (High Wine)
• Variatie van verschillende pintxos, desserts en drie wijnen
De LEEF Lunch duurt maximaal twee uur.

LEEF avondarrangement
A | 44,95 per persoon:
• Drie uur drank op basis van Oer Hollands drankarrangement
• Onbeperkt tapas. Laat je verrassen met onze 20 lekkerste tapas
uitgeserveerd in rondes
B | €54,95 per persoon:
• Drie uur drank op basis van het Cuba-Libre drankarrangement
• Onbeperkt tapas. Laat je verrassen met onze 20 lekkerste tapas
uitgeserveerd in rondes
Naast bovenstaande arrangementen, zijn er nog veel meer mogelijkheden
voor het vieren van je feest of het houden van een (zakelijke) bijeenkomst. De
ontvangst van je gasten, het uitserveren van drank en het diner kan geheel naar
wens worden afgestemd.

Ontvangst
Wij ontvangen jou en je gasten graag met open armen, inclusief een lekker
welkomstdrankje. Je hebt de keuze uit een tweetal soorten:
Cava | €5 euro per glas:
Een lekkere, droge cava met een fijne mousse en pareling.

Cocktail | €7 euro per glas:
Een frisse cocktail met een heerlijke smaaksensatie. Gemengd door onze
eigen cocktailshaker.

Bij de borrel
Lekkere hapjes zijn onlosmakelijk verbonden aan een lekker drankje. Ook hierin bieden wij verschillende opties aan. Je kunt kiezen uit:
Tafelgarnituur | €1,50 per persoon:
• Diverse gemengde nootjes
• Nacho’s met een frisse dip
• Groene olijven met knoflook
Borrelgarnituur | €3 euro per persoon:
Onze borrelgarnituur biedt drie bittergarnituurhapjes per persoon, uitgeserveerd in rondes.
Tapas arrangement | €5 euro per persoon:
Naast onze tafel- en bittergarnituren, bieden wij natuurlijk ook onze heerlijke
tapashapjes aan. Bij het tapas arrangement krijg je drie heerlijke tapashapjes,
speciaal geselecteerd door onze chefkok.
All-in LEEF | €9 euro per persoon:
Ook bieden wij een volledig All-in LEEF arrangement aan. Dit bestaat uit een
samenstelling van onze tafelgarnituur, borrelgarnituur en dagverse tapashapjes.

Drank arrangementen
LEEF Tapas beschikt over meerdere drankarrangementen, zodat je voor aanvang al inzichtelijk hebt op welke kosten je kunt rekenen. Uiteraard is het ook
mogelijk om de consumpties te laten nacalculeren, zodat je alleen hoeft af te
rekenen wat er daadwerkelijk geconsumeerd is
De volgende arrangementen zijn bij ons mogelijk:
Oer-Hollands | €6,- per persoon per uur:
• Bieren van de tap
• Brede variatie aan huiswijnen
• Verschillende soorten koffie en thee
• Alle frisdranken
Cuba-Libre | €8,- per persoon per uur:
• Bieren van de tap
• Brede variatie aan huiswijnen
• Verschillende soorten koffie en thee
• Alle frisdranken
• Buitenlands gedestilleerde dranken
Een drank arrangement is te boeken vanaf tenminste drie uur.

LEEF tapas Den Haag
Lange Houtstraat 25
2511 CV Den Haag
070-762 0150
denhaag@leeftapas.nl

LEEF tapas Delft
Markt 3
2611 GP Delft
015 - 200 2142
delft@leeftapas.nl

www.leeftapas.nl

