
   Prijslijst 2018    

Nieuw!!!               Suikerspinmachiene te huur Nieuw!!!!!

                                     Ideaal voor kinderfeestjes, markten of 

                                                                   verenigingen.

Maak uw feest compleet met een eigen suikerspin. 

     Uw Feest is onze Zorg.



Serviesgoed/Porselein

Prijs/stuk

Kop en schotel               (wit hotel porselein 16 cl) € 0,18

Kop en schotel               (wit porselein 13 cl) € 0,18
Kop en schotel               (wit sierporselein 16 cl) € 0,18

Theeglas                        (paars glas  17 cl) € 0,16

Theeglas                        (glas 16 cl) € 0,16

Theezakjesschoteltje    (wit vierkant) € 0,05

Koffiemok                     (creme  22cl) € 0,12
Suikerpot                       (glas met strooier) € 0,52

Melkkannetje                (rvs) € 0,45

Roomstel                       (wit met dekseltjes) € 0,95

Kommetjes         (suikerakjes/melkcups) € 0,32

Soepkom             (rond wit porselein) € 0,15

Soepkom             (driehoek wit porselein) € 0,16

Gebaksbord       ( creme  19,5 cm) € 0,15

Gebaksbord       ( wit 20cm) € 0,15

Gebaksbord       (wit met sierrand  20 cm) € 0,15

Plat bord             (wit porselein  28 cm) € 0,15

Plat bord             (wit porselein met sierrand 25 cm) € 0,15

Plat bord             (wit porselein met sierrand 28 cm) € 0,15

 Etagere               ( 2 laags)                                                                  € 0,50



GLASWERK

Prijs/stuk

Bierglas  ( 28cl stapelbaar tulpmodel) € 0,08

Bierglas  ( 28cl  amstel stapelglasl) € 0,08

Bierglas  (fluitje, Piepke 19cl)                                   €0,12

Pitcher    (2,5 ltr) € 1,50

Bierglas klein (22 cl) € 0,08

Borrelglas  (3,5 cl) € 0,15

Champagneflute  ( 15 cl) € 0,20

Port/chery glas  ( 12 cl) € 0,14

Wijnglas ( 25 cl) € 0,19

Wijnglas (wit), (19 cl) € 0,19

Wijnglas (rood), (25 cl) € 0,19

Longdrinkglas  ( 28 cl) € 0,15

Ice-tea glas € 0,20

water/wijn karaf € 0,58

sap/water kan € 0,75

waterkaraf  ( ½ ltr) € 0,50

waterfles  (1ltr)                          € 0,50



Barbeque

slagerbarbeque                    €25,00€ 25,00

Vleestang € 0,99

Schoonmaak (optioneel)      €25,00

Gas naar verbruik

Bestek
         prijs/stuk

Tafellepel              (rvs) € 0,09

Tafelmes            (rvs) € 0,09

Tafelvork            (rvs) € 0,09

Theelepel            (rvs) € 0,04

Soeplepel            (rvs)                                                 € 0,50

Soeplepel            (zwart kunstof) € 0,12

Aardappellepel      (zwart kunstof) € 0,12

Spatel                  (zwart kunstof) € 0,12

Taartschep          (rvs) € 0,22

Gebaksvork        (rvs) € 0,07



voor de borrelhapjes

                Prijs/stuk
Broodmandjes € 0,20

Bakjes voor snacks € 0,25

Nootjesfles   (karaf 1ltr) € 0,57

Nootjesfles   (karaf 0,5 ltr) € 0,55

Glazen ovenschaal  (25x25x6 cm) € 0,82

eierdopje € 0,05

Peper & Zout     (glas, rvs strooier) € 0,52

Sap/water kan  ( 1ltr) € 0,18

bloemenvaasje (glas) € 0,25

Suikerspinmachiene

Prijs €45,00 per dag stokjes

suiker



Sfeer & Muziek.

Feestverlichting    (prikabel/fittingen      15mtr)

Feestverlichting    (prikabel/fittingen      15mtr)€ 6,50

verlichtingen zijn incl. gekleurde lampen

Parlampen     (diverse kleuren dmv filters   300w)     €5,00 p/st

Statief voor parlampen    ( 4 par lampen) € 5,00

Terrasheater € 19,50

Mengpaneel € 15,00
CD-speler € 15,00

Draaitafel € 15,00

 PA-versterker+speakers € 35,00

(er kan een laptop of MP3 speler op aangesloten worden,

kabel zijn inbegrepen)

Microfoon      (draadloos) € 10,00

Gehele installatie compleet € 75,00

Verwarming
Terrasheater, staand model (propaan, Flessengas)                €20,00

̽̽ ** Gas wordt op basis  werkelijk verbruik verrekend



Apparatuur
Koffiezetapp./theewater tap.   € 9,00

(rechtstreeks aan te sluiten op kraan dmv gardene koppeling)

Koffiezetapp.    (2 kannen van 14 kopjes) € 7,50

Waterkoker     (1ltr) € 2,00

Extra koffiekan   (14 kopjes) € 1,05

Thermoskan  Thee € 0,50

Thermoskan  Koffie € 0,50

Koelen & warm houden

Chafing disch   (incl. brandpasta) € 8,00
Koelkast         (60ltr tafelmodel) € 7,50

Wijnkoelkast € 10,00

Koelkast         (400ltr model) € 23,50

glazen ovenschaal  (25x25x6) € 1,05

electrische soepketel/hotpot (10ltr) € 8,50

Franse sloof      appeltjes groen (vuilretour)                                €2,05

Asbak glas     €0,25       € 0,35



Bar & toebehoren

Dienblad   (metaal) € 0,82

Dienblad    (zwart anti slip) € 0,90

Afschuimer € 0,52

Kurkentrekker € 0,15

Flessenoppener € 0,15

Afdruipblad € 5,00

Buffet & tap € 37,50

Tafeltap € 29,50

Glasspoelmiddel € 1,00

Koolzuurgas (CO2) naar verbruik



Tent & inrichting

Tent 10x5 mtr                weekend                             €100,00 (incl. opbouw)weekend                             €100,00(incl. opbouw)

Tent  8 x4 mtr                weekend € 50,00 €

                          week (7 dagen) € 95,00

Regengoot     (koppelen tenten) € 10,00

Opbouwen/ opbouwen,afbreken €20,00/€35,00

Tent 3x6 mtr € 35,00

tent 3x3 mtr € 15,00

Biertafel € 3,40

Bierbank € 1,55

Statafel  (rond 85 mecalit bovenblad) € 6,25

Statafel steigerhout  (vierkant 110cm) € 10,00

Barkruk steigerhout € 3,00

Statafelrok  wit (vuil retour) € 7,55

Statafelrok  zwart (vuil retour) € 7,55

klapstoel € 0,75

Buffettafel   183x76 cm  (inklapbaar, wit) € 4,75

Kapstok rond € 3,50



                                 Bij ons is niets te gek en alles bespreekbaar Uw feest is onze zorg!!!!!!!!               Bij ons is niets te gek: Uw feest is onze zorg!!!!!!!!!!!!!!!  
                           Voor een compleet verzorgt feest of alleen voor verhuur mogelijkheden.

                     Neem gerust contact met ons op.

                                                                                                                                 Romokiev Partyservice

                                                                                         Telefoon: 077-4746842, mob: 06-39508900            

  Email: info@romokiev.nl

Telnr: 077-4746842              Mob.nr: 0639508900 www.romokiev.nl

Te Huur

Springkussen Te Huur

     Informeer naar de mogelijkheden.

       lxbxh

      4,0 x4,5x 4,0

     220v ,    2000W

mailto:info@romokiev.nl
http://www.romokiev.nl/

