ARRANGEMENTEN

BESLOTEN FEEST
Voor elk feest een passend arrangement!
Of u nu op zoek bent naar een leuke locatie voor een schoolfeest, de nieuwjaarsborrel of
een productpresentatie. Wij kijken samen met u voor een arrangement op maat.
Wij organiseren voor u compleet verzorgde feesten voor grote groepen met diverse opties
en onbeperkte mogelijkheden. Ons team zorgt voor de gastvrijheid, entertainment en
gezelligheid. Dit kan natuurlijk aangevuld worden met een artiest, live-band of andere
acts. Ook hebben wij alle faciliteiten in huis voor productpresentaties of andere zakelijke
toepassingen.
Coyote op locatie? Ook dat is mogelijk!
U kunt bij ons o.a. terecht voor:
Bedrijfsfeesten
Vrijgezellenfeesten
Themafeesten
Verjaardagsfeesten
Huwelijksfeesten
Schoolfeesten

Nieuwjaarsborrel
Productpresentaties
Recepties

Nog vragen, direct reserveren en/of contact met ons opnemen over dat leuke arrangement
wat bij uw feestje past? Vul onderstaande gegevens in op de website en wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op!

VRIJGEZELLENFEEST
Jullie vrijgezellenfeest een dag om nooit meer te vergeten?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij bieden activiteiten met pit en sluiten jullie
feest af met een knallende avond samen met onze coyote’s en hierbij wordt de vrijgezel
natuurlijk extra in de spotlight gezet!

Samen met jullie vrijgezel echt eens wat leuks doen?

Er zijn diverse workshops te boeken zoals een cocktail workshop, burlesque workshop, je
eigen video clip opnemen, een vrijgezellen quiz en de workshop voor echte mannen! En
nog veel meer Zie workshops Met op de avond een knallend feest met top entertainment
zoals zang, dans en de gezelligste muziek in onze sfeervolle bar met ruimte voor zo’n 350
feestende bezoekers!
En natuurlijk weten wij ook waar te zijn voor een hapje eten tussendoor en kan de complete
dag van workshop, hapje eten en een knallend feest via ons geregeld worden.
Lekker makkelijk alles op 1 plek geregeld!! Hiervoor hebben wij een speciale samenwerking
met een tapas restaurant en een all you can eat concept lekker in het centrum van Breda.
Zie complete feest dag service
Op de avond een spetterende striptease act voor de vrijgezel? Dit is bij ons tot 22.00u
mogelijk mits van te voren bij ons aangegeven. Ook valt dit natuurlijk direct bij ons te
boeken.
Neem hiervoor contact met ons op per mail!
Geen zin om te wachten bij de bar of lijkt het je gewoon leuk om zelf die heerlijke biertjes
te tappen? Bij ons kan een eigen privé tap gehuurd worden voor de avond met een fust van
20L wat goed is voor zo’n 90 biertjes en is van te voren bij ons te reserveren.
Ook is alle drank per fles te bestellen, alles lekker bij de hand voor jou en jouw vrienden/
vriendinnen.
Natuurlijk is het op avond zelf ook mogelijk om jullie vrijgezel wat extra in het zonnetje
te zetten met een leuke foto op de schermen achter de bar en/of op posters die vooraf te
bestellen zijn. Ook hebben we een speciaal vrijgezellen invulformulier waarin je leuke
info over jullie vrijgezel kwijt kan waar onze DJ dan op avond zelf mee aan de slag kan.
Klik op de onderstaande link en vul het meteen in!
Nog vragen, direct reserveren en/of contact met ons opnemen voor het vrijgezellenfeest
om nooit te vergeten? Vul onderstaande gegevens in op de website en wij nemen zo snel
mogelijk contact met je op!

VERJAARDAGSFEEST
Jouw verjaardag een knalfeest zonder al die troep in huis?
Daar zorgen wij graag voor met een knallend feest met top entertainment zoals zang en
dans door onze coyote’s en de gezelligste muziek in onze sfeervolle bar met ruimte voor
zo’n 350 feestende bezoekers! En hierbij wordt de jarige natuurlijk extra in de spotlight
gezet!
Een keer echt wat leuks doen met je vrienden en vriendinnen op jouw verjaardag? Of die
ene vriend of vriendin eens echt verrassen met zijn/haar verjaardag?
Er zijn diverse workshops te boeken zoals een cocktail workshop, burlesque workshop,
neemje eigen videoclip op, een paaldans workshop of een heerlijke proeverij.
Geen zin om te wachten bij de bar of lijkt het je gewoon leuk om zelf die heerlijke biertjes
te tappen? Bij ons kan een eigen privé tap gehuurd worden voor de avond met een fust van
20L wat goed is voor zo’n 90 biertjes en is van te voren bij ons te reserveren.
Ook is alle drank per fles te bestellen, alles lekker bij de hand voor jou en jouw vrienden/
vriendinnen.
Natuurlijk is het op avond zelf ook mogelijk de jarige wat extra in het zonnetje te zetten
met een leuke foto op de schermen achter de bar en/of op posters die vooraf te bestellen
zijn.

Beslotenfeest?
Tevens is de bar af te huren voor een complete avond feest, vraag je offerte op maat hier
op en wij nemen contact met je op over de mogelijkheden.
Nog vragen, direct reserveren en/of contact met ons opnemen voor het verjaardagsfeest
samen met onze coyote’s? Vul onderstaande gegevens in op de website en wij nemen zo
snel mogelijk contact met je op!

BEDRIJFSFEEST
Een keer wat anders dan paintballen of die saaie speurtocht met uw
personeelsuitje?
Er zijn diverse workshops te boeken zoals een cocktail workshop, burlesque workshop,
je eigen video clip opnemen, een cursus bodypaint en nog veel meer Zie workshops Met
op de avond een knallend feest met top entertainment zoals zang, dans en de gezelligste
muziek in onze sfeervolle bar met ruimte voor zo’n 350 feestende bezoekers!
Geen zin om te wachten bij de bar of lijkt het je gewoon leuk om zelf die heerlijke biertjes
te tappen? Bij ons kan een eigen privé tap gehuurd worden voor de avond met een fust van
20L wat goed is voor zo’n 90 biertjes en is van te voren bij ons te reserveren. Ook is alle
drank per fles te bestellen, alles lekker bij de hand voor u en uw personeel.
En natuurlijk weten wij ook waar te zijn voor een hapje eten tussendoor en kan de complete
dag van workshop, hapje eten en een knallend feest via ons geregeld worden.
Lekker makkelijk alles op één plaats geregeld!! Hiervoor hebben wij een speciale
samenwerking met een tapas restaurant en een all you can eat concept lekker in het
centrum van Breda.
Zie de volgende pagina! (Complete feest dag service)

Beslotenfeest?
Tevens is de bar af te huren voor een complete avond feest, vraag uw offerte op maat hier
op en wij nemen contact met u op over de mogelijkheden.
Nog vragen, direct reserveren en/of contact met ons opnemen voor zo’n compleet dagje
uit? Vul onderstaande gegevens in op de website en wij nemen zo snel mogelijk contact
met je op!

COMPLETE FEESTDAG
Wie regelt het vrijgezellenfeest, waar gaan we naartoe en wat gaan we doen?!
Een personeelsuitje lijkt me echt goed voor de teamspirit maar we hebben het al zo druk
op het moment...
Eigenlijk nooit echt tijd voor m’n vrienden op m’n verjaardag.

Iedereen heeft zin in een goed feest maar al dat geregel.... gelukkig
hoeft dat niet meer!!
COYOTE BREDA regelt alles voor jullie!!
Overdag een top activiteit, workshop of proeverij (zie workshops) daarna met z’n allen een
goede bodem leggen bij één van de met ons samenwerkende restaurants en aansluitend
een knallend feest met entertainment, een eigen tap en vooral heel veel lol waarbij jullie
vrijgezel,jarige,werknemer van de maand etc. nog eens extra in de spotlight wordt gezet!

Wat moeten we hiervoor doen?

– Kijk wat voor activiteit jullie willen doen hier op onze website.
– Neem contact met ons op en wij regelen alles voor jullie, uiteraard in
overleg qua tijden etc.

IT’S TIME TO PARTY!!

