
Bij Wijnhuis Uden kunt u terecht voor uw complete drankenpakket!
V oede adres.
kiezen wij met u de juiste hoeveelheid dranken.

.
Makkelijk toch?

Feestje, gezellig samenzijn of een barbecue?Feestje, gezellig samenzijn of een barbecue?

Voor het complete pakket en advies kijk op   www.drankenvoorjefeestje.nl

RIJDEND BUFFET
MET SPOELBAK
Deze mobiele bar op wielen maakt uw feest echt
compleet. De capaciteit van dit buffetje is net zo

het gemak van een ingebouwde spoelbak,

ingebouwde waterkraan (aanvoer via tuinslang).

capaciteit, vraag hiernaar bij ons in de winkel.

€ 50,00  (inclusief bezorgkosten.)

HEINEKEN COOLTAP
(KLEINE FEESTJES)
Voor wat kleinere gezellige feestjes
(tot+/-10 bierdrinkers) is de Heineken
Cooltap ideaal.Het is een droogkoeler,
dat wil zeggen dat U hem niet met water

. Alleen fustje aankoppelen,
stekker in het stopcontact en na
+/- 15 minuten tapt U zeer gemakkelijk
een heerlijk koud pilsje.

€ 7,50

.)
Wilt u uw dranken laten bezorgen en ophalen, dan berekenen wij een tegemoetkoming
in de kosten van € 15,-. Bij afname van drank kunt U GRATIS gebruik maken van glaswerk.
Dit indien deze SCHOON worden teruggegeven! (Anders zullen wij u hiervoor €25,- kosten
in rekening brengen). Eventuele breuk wordt uiteraard in rekening gebracht. Alle niet
aangeslagen fusten c.q. flessen mogen retour, vermits in REDELIJKE mate.

SNELKOELER
(TAFELTAP)
Als U meer personen verwacht (tot+/-150)
kunt U heel goed uit de voeten met onze
snelkoeler. Dit is een heel professionele
watergekoelde tap met een ruime capaciteit.
Bijgeleverd wordt een spoelbak met
borstel, lekbak, koolzuur en alles wat U

.

€ 12,50

KOELKAST 380 liter.                  €30,00    (inclusief bezorgkosten.)

(uitsluitend bestemd voor drank) 

WAARBORG SNELKOELR    € 200,00.    WAARBORG BUFFET    € 500,00

Prijslijst fustbieren

Merk/Inhoud

Steenberge
Jupiler
Bavaria

Hertog Jan 

Heineken

10 Liter

x
x
x

x
€ 42,99

20 Liter

€ 44,99
€ 79,99
€ 89,99

€ 84,99

x

30 Liter

x
x
x

x

€ 119,99

50 Liter

€   99,99
€ 169,99
€ 199,99

€ 179,99
€ 179,99

RESERVEER TIJDIG, VOORKOM TELEURSTELLING!!!
www.drankenvoorjefeestje.nl

St. Janstraat 44  -  Uden  -  Tel: 0413-265949  www.wijnhuisuden.nl

Fusten dient u minimaal één week van te voren te bestellen.



Buffet (Inclusief bezorgkosten).  € 50,00       ______

Snelkoeler    € 12,50       ______

Cooltap    €   7,50       ______

Koelkast    € 30,00       ______

Tafels     €   6,00       ______

Stapelglazen (Bier)    ______

Bierfluit     ______

Wijnglazen     ______

Longdrinks      ______

Champagneflutes    ______

Cola               1L     ______

Cola Light      1L    ______

Fanta           1L    ______

Sprite             1L    ______

Spa Rood    1.5L    ______

Spa Blauw  1.5L    ______

Jus d’Orange 1L    ______

Appelsap       1L    ______

Ice Tea           1L     ______

Cassis             1.1L ______
.1L______

Tonic               1.1L______

 ____________________

 ____________________

 ____________________

 ____________________

Steenberge  20 LTR    €  44,99      ______

Steenberge  50 LTR    €  99,99      ______

Jupiler          20 LTR      €  79,99      ______

Jupiler          50 LTR      € 169,99    ______

Bavaria         20 LTR      €  89,99      ______

Bavaria         50 LTR      € 199,99    ______

Huiswijn Blanc Moelleux         _______

Huiswijn Chardonnay         _______

Huiswijn Merlot         _______

Oudekaap/ Paul Mas Rosé         _______

Oude Kaap/ Paul Mas Wit_____________         _______

Oude Kaap/ Paul Mas Rood         _______

Hugo              _______

_____________________________________________

_____________________________________________

Steenberge  krat 24x25cl              €    9,49      ______

Heineken 0.0%_________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Amstel Radler    0.0%               ______ 

Amstel Radler    2.0%          ______ 

                        ______

Hertog Jan   20 LTR         €  84,99      ______

Hertog Jan   50 LTR         €179,99      ______

Heineken      10 LTR           €  42,99      ______

Heineken      30 LTR           €119,99      ______

Heineken      50 LTR           €179,99      ______

RESERVEER TIJDIG, VOORKOM TELEURSTELLING!!!
www.drankenvoorjefeestje.nl

St. Janstraat 44  -  Uden  -  Tel: 0413-265949  www.wijnhuisuden.nl

IJsblokjes zak á 2 kg. ____________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

.
Wij hebben meer dan 600 soorten wijn en nog meer dan 200 speciaalbier.

Eventueel kunt u ervoor kiezen om ook sterke drank te schenken.
Natuurlijk kunt u bij ons in de winkel terecht voor een goed advies

en helpen wij u graag in uw keuze.


