
FEESTEN &
PARTIJEN



CONTACT
Heb je vragen of wil je 

graag een afspraak maken?

Neem snel contact
met ons op.

Tom Willemssen

06 51 87 53 04

info@breurs.com

www.breurs.com

Markt 12, 5975 AN Sevenum



VOOR ELK FEEST

Onze in 2020 opgeknapte feestzaal is de locatie voor het 
organiseren van je eigen feest.

DENK AAN
PERSONEELSFEEST | REUNIE | BEDRIJFSBORREL 

VERJAARDAG | JUBILEUM | BRUILOFT 

De zaal is uitermate geschikt voor een gezelschap tot 150 
personen. Heb je een kleiner gezelschap? Dan kunnen we 

probleemloos een intiemere setting toepassen.  

WIJ ONTZORGEN
Het gaat om jouw feest, en wij zorgen ervoor dat het een 

geslaagd feest wordt. 
We spreken jouw wensen door en bekijken samen hoe we 

elk segment van het feest invullen.

Bekijk deze brochure voor de mogelijkheden. 



ETEN
Wij bieden een uitgebreid assortiment 
aan borrel- en tapashapjes uit eigen 
keuken.

Wil je een buffet toevoegen aan je 
feest? Geen probleem. We werken 
samen met verschillende cateraars, 
voor ieder wat wils. 

 



Indien gewenst schenken we bij 
binnenkomst van je gasten een mooie 

welkomstborrel of een kop koffie. 

Daarnaast schenken wij een variatie van 
alcoholische dranken, fris en 

alcoholvrije dranken. 
Alles is in overleg bespreekbaar. 

Zie voor het uitgebreide aanbod eten 
en drinken de bijlage “Eten en Drinken”.

DRINKEN



Onze zaal beschikt over een modern 
lichtplan voor een sfeevolle avond. 

Voor de muzikale invulling kun je zelf uit 
de voeten met onze gebruiksvriendelijke 

iPad met afspeellijsten. 

Wil je er een knalfeest van maken? 

Onze vaste DJ’s hebben bewezen er 
keer op keer een feest van te maken.

Liever een andere DJ of band? 

Bespreek met ons de mogelijkheden. 

 Indien gewenst kan er een podium 
geplaatst worden. Tevens is onze zaal 
uitgerust met audiovisuele presentatie 

mogelijkheden. 

ENTERTAINMENT



FEEST IN HET CAFE
Het cafe van Breurs is een zeer gezellige ruimte 

om een feest te geven. 

Heb je een klein gezelschap en wil je samen 
proosten of een hapje eten? 

Dan is de aparte ruimte in ons cafe misschien 
wel de juiste locatie voor jou. 

Neem hiervoor contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken. 

 

In weekenden is het niet mogelijk het gehele 
café af te huren.




