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Avond van De Kasteelbutler
De ‘Avond van de Kasteelbutler’ is een avondvullend
dinerarrangement waarbij decadentie, etiquette, drama en
hilariteit voorop staan. Uw excellente gastheer (de enige
volgens de regels der “nieuwerwetse hoffelijkheid”
opererende butler in Nederland) zal de avond een
verassende wending geven met een voortreffelijke
keuken.

Chaos aan tafel
De Avond van de Kasteelbutler is geschikt voor groepen
vanaf 25 personen. Wanneer de kasteelbutler u uitnodigt
voor een bijzondere stijlvolle avond onder het genot van
een heerlijk diner – of smakelijke lunch – op, bijvoorbeeld
het befaamde Kasteel Duurstede, belooft dat uiteraard
een onvergetelijke avond te worden. De kasteelbutler ziet
zichzelf niet als een bediende en besluit zich hier ook niet
naar te gedragen. Hij zorgt ervoor dat uw stijlvolle avond
verloopt met verassende wendingen.

Optioneel
Kamerorkest, Grime workshop, hoffelijkheids workshop,
wijn proeverij en wijncursus.

Locaties
De kastelen en landgoederen lenen zich het beste voor de
‘Avond van de Kasteelbutler’. Enkele van onze vaste
locaties zijn: Slot Assumburg te Heemskerk, Kasteel
Duurstede te wijk bij Duurstede en Kasteel Vorden te
Vorden. Het is natuurlijk ook mogelijk om de ‘Avond van
de Kasteelbutler’ op een locatie naar keuze te verzorgen.
De keuze van de locatie kan met u in overleg worden
afgestemd op uw budget en wensen.

Product Specificaties
kenmerken

hoffelijkheid, gezelligheid, feestelijk, humor

aantal personen

25 tot 1000 (locatie afhankelijk)

tijdsduur

4 uur

voertaal

Nederlands , Engels, Duits

doelgroep

bedrijfsfeesten, vrijgezellenuitjes, families en vrienden

leeftijd

aanbevolen vanaf 14 jaar

locatie

vele bijzondere locaties in Nederland en België

beschikbaarheid hele jaar
website

www.feestvarken.nl/go/butler
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