
Korenmolen Princenhage

Liesboslaan 35, Breda

info@wizardevents.nl

076 – 785 61 61 

mailto:info@wizardevents.nl


ARRANGEMENT SUPPEN

ONTVANGST BIJ DE GASTHUISVELDEN BREDA

~
SUPTOUR OP DE SINGELS VAN BREDA (+/- 1,5 u)

(max. 20 personen)

En/of

STAND UP BIKING DOOR DE BREDASE NATUUR OF LANGS STREET ART (+/- 1,5 u)

(max. 10 personen)

En/of

WALKING TOUR (+/- 1,5 u)

zoals Urban City Walk, Bekende Bredanaar Tour of Bredase Bandietentour

~

BORREL

DE LEKKERSTE MEDITERRAANSE BORRELPLANK VAN BREDA

~

BBQ DINER 6-GANGEN OF SHARED DINING*

Zie pagina 9 & 10 voor de culinaire menu opties

~

NABORREL

107,50 per persoon

Duur arrangement: +/- 7 uur inclusief drankjes

13.00 u – 20.00 u (andere tijden ook mogelijk)

*Andere culinaire wensen? Geen probleem! Onze creatieve koks denken graag mee over een passend menu.



ARRANGEMENT GAME ON!

ONTVANGST OP HET FESTIVAL TERRAS MET EEN VERFRISSEND DRANKJE

~

GAME ON!

4 levensgrote spellen; mega Jenga, tafelvoetbal, reuze 4 op een rij, sjoelen (o.v.v. 

beschikbaarheid)

OF

5 levensgrote spellen; airhockey, tafeltennis, sjoelen, pooltafel, tafelvoetbal (o.v.v. 

beschikbaarheid en tegen kleine meerprijs)

~

BORREL

DE LEKKERSTE MEDITERRAANSE BORRELPLANK VAN BREDA

~

BBQ DINER 6-GANGEN OF SHARED DINING*

Zie pagina 9 & 10 voor de culinaire menu opties

~

NABORREL

97,50 per persoon

Duur arrangement: +/- 5 uur inclusief drankjes

16.00 u – 21.00 u (andere tijden ook mogelijk)

*Andere culinaire wensen? Geen probleem! Onze creatieve koks denken graag mee over een passend menu.



ARRANGEMENT WALKING TOUR

ONTVANGST OP HET FESTIVAL TERRAS MET EEN VERFRISSEND DRANKJE

~

LOCAL WALKING TOUR

Princenhage city & nature tour (+/- 1,5 u)

Mythes van de catacomben van Princenhage

Of

Bekijk Breda met andere ogen via een route 

langs mooie street art (+/- 1,5 u)

~

BORREL

DE LEKKERSTE MEDITERRAANSE BORRELPLANK VAN BREDA

~
BBQ DINER 6-GANGEN OF SHARED DINING*

Zie pagina 9 & 10 voor de culinaire menu opties

~

NABORREL

87,50 per persoon

Duur arrangement: +/- 6 uur inclusief drankjes

15.00 u – 21.00 u (andere tijden ook mogelijk)

*Andere culinaire wensen? Geen probleem! Onze creatieve koks denken graag mee over een passend menu.



ARRANGEMENT BUSINESS MEETING

ONTVANGST OP HET FESTIVAL TERRAS MET EEN VERFRISSEND DRANKJE

~
BUSINESS MEETING / PRODUCT PRESENTATIE / INSPIRERENDE SPREKER

Inclusief audiovisuele middelen op locatie

~
BORREL

DE LEKKERSTE MEDITERRAANSE BORRELPLANK VAN BREDA

~

BBQ DINER 6-GANGEN OF SHARED DINING*

Zie pagina 9 & 10 voor de culinaire menu opties

~

NABORREL

77,50 per persoon

Duur arrangement: +/- 6 uur inclusief drankjes

15.00 u – 21.00 u (andere tijden ook mogelijk)

*Andere culinaire wensen? Geen probleem! Onze creatieve koks denken graag mee over een passend menu.



ARRANGEMENT BORREL & LUXE BBQ

ONTVANGST OP HET FESTIVAL TERRAS MET EEN VERFRISSEND DRANKJE

~
BORREL

DE LEKKERSTE MEDITERRAANSE BORRELPLANK VAN BREDA

Italiaanse bol met tapanade en aioli

Gemarineerde olijven | Serrano ham | Fuet worst

Manchego kaas | Druiven | Caprese spiesjes

Knapperige stengels met rozemarijn

Gemarineerde garnalen met knoflook en rode peper

Gefrituurde inktvisringen | Bruchetta’s

~
BBQ DINER 6-GANGEN OF SHARED DINING*

Carpaccio van courgette | pitjes | pesto

***

Gegrild knoflookbrood | serranoham | gepofte tomaatjes

***

Portobello | geitenkaas | honing | nootjes

***

Salade | kippendij in tuinkruiden | Parmezaanse kaas | ei

***

Brioche broodje | runderburger | truffelcrème | Parmezaanse kaas

***

Tiramisu | rood fruit

~
NABORREL

67,50 per persoon

Duur arrangement: +/- 4 uur inclusief drankjes

16.00 u – 20.00 u (andere tijden ook mogelijk)



ARRANGEMENT BORREL & BBQ

ONTVANGST OP HET FESTIVAL TERRAS MET EEN VERFRISSEND DRANKJE

~
BORREL

Borrelplankje

Blokjes oude kaas met dipje van grove mosterd 

Halfdroge Groninger metworst 

Huisgemarineerde grote groene knoflookolijven 

Pedispinda's, cashew-en borrelnoten 

~
BBQ*

Black Angus burger 

100% Rundvlees burger op een broodje met jonge sla, tomaat, uienringen, bacon, kaas en 

homemade burgersaus

Broodje pulled chicken

Sesambol met authentieke pulled chicken en pikante barbecuesaus

Vers gebakken Friet

Een puntzak met versgebakken frietjes met mayonaise

Salades

Amerikaanse koolsalade

Salade van gegrilde en gemarineerde groenten, paddenstoelen met pijnboompitjes

Salade van jonge blad sla, gemarineerde tofu, gepofte honingtomaat en verse 

basilicumolie

~
NABORREL

55,50 per persoon

Duur arrangement: +/- 4 uur

16.00 u – 20.00 u (andere tijden ook mogelijk)

*Andere culinaire wensen? Geen probleem! Onze creatieve koks denken graag mee over een passend menu.



BREID JE ARRANGEMENT UIT!

Uitbreiding arrangement

Kies uit één van de genoemde arrangementen en om deze nóg leuker te maken kun je 

het arrangement uitbreiden met onderstaande opties. 

Stel zelf je arrangement samen

Uiteraard kun je ook alles door elkaar husselen zodat jullie eigen arrangement op maat 

daar uit rolt! Mochten jullie Suppen willen combineren met Game On, om daarna te 

genieten van de Vinyl DJ’s, het kan allemaal! Laat ons je wensen weten en we maken 

een voorstel op maat.

ENTERTAINMENT

VINYL DJ’S

Deze DJ’s draaien 100% vinyl waarmee ze de ideale festival vibe creëren op het terras!

QUIZ’IT

Muziek bingo – De leukste meezingers van Mariah Carey tot ABBA, wie heeft het snelste 

de bingo kaart vol? Valse bingo? Dan moet je natuurlijk een liedje zingen.

Popquiz – Een energieke quiz waar de muziekkennis van de kandidaten wordt getest! Hoe 

muzikaal is jullie bedrijf?

Pubquiz – De all time favourite, een pubquiz! Liever een pubquiz op maat? Dan passeren 

alle feitjes over jullie collega’s de revue!

DJ WORKSHOP

Altijd al willen weten hoe Martin Garrix zijn platen draait? Dit is jullie kans! Tijdens deze 

workshop leren jullie de kneepjes van het vak door een professional. Wie weet staat een 

van jullie op het volgende personeelsfeest achter de draaitafel!

MINI THEATER

Dit originele corona-proof mini theater laat je vanuit privé cabines meespelen bij deze 

opzwepende mini quiz. Velourse gordijntjes verhullen wat zich binnen afspeelt. Vanuit 

de privécabines zie je tijdens je anderhalve meter borrel zowel Ome Sjaak als de andere 

bezoekers van dit swingende privéfeestje. Hoor je een piep? Dan mag je drukken! Was je 

eerst? Dan is de beurt aan jou!

STAND UP COMEDY

Niets is fijner om even de teugels te laten vieren en samen met je collega’s een 

hilarische tijd te beleven. Uiteraard kan dit ook geheel op maat geschreven worden voor 

jullie bedrijf!



FOOD
BBQ DINER 6-GANGEN OF SHARED DINING I

Carpaccio van courgette | pitjes | pesto

***

Gegrild knoflookbrood | serranoham | gepofte tomaatjes

***

Portobello | geitenkaas | honing | nootjes

***

Salade | kippendij in tuinkruiden | Parmezaanse kaas | ei

***

Brioche broodje | runderburger | truffelcrème | Parmezaanse kaas

***

Tiramisu | rood fruit

BBQ DINER 6-GANGEN OF SHARED DINING II (+10,00 per persoon)

Carpaccio van courgette | pitjes | pesto

***

Graved lacks | whisky | toast | kruiden

***

Gazpacho | gemarineerd gamba

***

Koude Noodle salade | paksoy | Javaanse kip

***

Diamanthaasje | Ratatouille | rozemarijn aardappeltjes

***

Stroopwafelsandwich | marshmellow | chocolade

BBQ DINER 8-GANGEN OF SHARED DINING III (+20,00 per persoon)

Bietenmousse | gefrituurde haring | panko

***

Vitello tonato | tonijncreme | kafsvlees | uitje | kruiden

***

Pastinaakcreme | Coquille | gedroogde ham | vanille olie

***

Tartaar ossenhaas | truffel | ui | kappertje

***

Zalm | anti-boise | zeekraal

***

Salade | basilicummayonaise | gemarineerde gamba

***

Gegrilde groene asperge | Panchetta | feta

***

Chocolade bombe



FOOD

DE LEKKERSTE MEDITERRAANSE BORRELPLANK VAN BREDA
Italiaanse bol met tapanade en aioli

Gemarineerde olijven | Serrano ham | Fuet worst

Manchego kaas | Druiven | Caprese spiesjes

Knapperige stengels met rozemarijn

Gemarineerde garnalen met knoflook en rode peper

Gefrituurde inktvisringen | Bruchetta’s

BORRELPLANKJE

Blokjes oude kaas met dipje van grove mosterd 

Halfdroge Groninger metworst 

Huisgemarineerde grote groene knoflookolijven 

Pedispinda's, cashew-en borrelnoten 

BBQ
Black Angus burger 

100% Rundvlees burger op een broodje met jonge sla, tomaat, uienringen, bacon, kaas en homemade 

burgersaus

Broodje pulled chicken

Sesambol met authentieke pulled chicken en pikante barbecuesaus

Vers gebakken Friet

Een puntzak met versgebakken frietjes met mayonaise

Salades

Amerikaanse koolsalade

Salade van gegrilde en gemarineerde groenten, paddenstoelen met pijnboompitjes

Salade van jonge blad sla, gemarineerde tofu, gepofte honingtomaat en verse basilicumolie

*Andere culinaire wensen? Geen probleem! Onze creatieve koks denken graag mee over een passend menu.



DRANK SPECIALS

VINTAGE KOFFIETRUCK

Vanuit de vintage koffietruck worden de lekkerste koffie, espresso, 

cappuccino en nog veel meer koffie specials gemaakt door een echte barista!

LOKAAL SPECIAALBIER

Vanuit ons houten speciaalbier barretje serveren we de beste speciaalbieren

van Breda & omgeving!


