INFO ZAALHUUR

Heeft u iets te vieren of zoekt u een inspirerende locatie voor een bijeenkomst?
BIRD heeft veel ervaring met het ontvangen van groepenen organiseren van diverse
evenementen. Zo hebben er al vele (besloten) borrels en presentaties
plaatsgevonden in het café, feesten in de podiumzaal, huwelijken in de sfeervolle
derde boog en diners in het restaurant. BIRD helpt u graag om het perfecte event
te organiseren. Uw wensen zijn daarin uiteraard leidend. Livemuziek of liever een dj?
Finger food of een verassingsmenu van de chef? Een bruiloft, bedrijfsuitje,
schoolfeest, netwerkborrel of zelfs een workshop? De mogelijkheden zijn er in
overvloed.

ZALEN

WORKSHOPS & ENTERTAINMENT

BIRD heeft een aantal zalen die u kunt huren, hieronder vindt
u een algemene prijslijst.
• Het café – 250 personen: € 475
• De podiumzaal – 350 personen: € 1.450
• De derde boog – 200 personen: € 775
• Alle zalen voor een dag – 960 personen: € 2.650

Om uw event compleet te maken biedt BIRD de volgende
workshops aan:
• Workshop pizza maken: € 35
• Workshop dj’en: € 25
• Workshop cocktail shaken: € 25
• Wijnproeverij: in overleg

De genoemde prijzen zijn exclusief btw en afhankelijk van het
soort arrangement. Aan gesubsidieerde en/of culturele
instellingen biedt BIRD aangepaste prijzen.

De prijzen zijn per persoon en geldig vanaf tien personen.

FOOD & DRINKS
BIRD zou BIRD niet zijn als we niet onze signature hapjes en
drankjes aan zouden bieden. U heeft hierbij keuze uit o.a. de
volgende mogelijkheden (alle prijzen zijn inclusief btw):
• Welkomstdrankje: € 5
• Cocktail: € 7,50
• Bitterballen (8 stuks): € 6
•Pizza slices (8 stuks): € 15
• Fingerfood per hapje € 3
• Olijven: € 4,50

• Nootjes: € 4,50
• Nacho’s: € 4,50
• Mandje brood: € 4,50
• Kaasplank: € 9,50
• Antipasti: € 9,50

Een uitgebreide prijslijst vindt u op de website.
De hapjes en drankjes kunt u aanvullen met een lunch of diner:
• Lunchbuffet per persoon (minimaal 20 personen): € 22,50
• Broodje per persoon, inclusief jus en melk: € 15
• Tweegangendinerbuffet per persoon: € 25
• Chef’s table (sharing diner) per persoon: € 33,50
Uiteraard houden wij rekening met uw persoonlijke wensen en
budget.

Ook helpt BIRD u graag met de muzikale omlijsting van uw
evenement. Een aantal richtprijzen voor veel gebruikte
diensten zijn:
• Pianist voor 45 minuten: € 200
• Jazzkwartet voor 45 minuten: € 350
• Dj per uur : € 100
Bent u geïnteresseerd in een feest of evenement in BIRD en
wilt u graag een prijsopgave? Vul dan het formulier op de
website in en ontvang een op maat gemaakte offerte. Wilt u
eerst meer weten over de vele mogelijkheden die BIRD te
bieden heeft? Mail uw vragen naar events@bird-rotterdam.nl.
Tot in BIRD!

