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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, de workshop voor echte mannen en 
nog veel meer. Meer info 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!

Op de avond een spetterende striptease act voor de vrijgezel? Dit is bij ons tot 23.00 uur 
mogelijk in de bar. Ook valt dit natuurlijk direct bij ons te boeken. Kosten hiervan zijn 175 
euro en dienen vooraf betaald te worden. Neem hiervoor contact met ons op per mail! Zelf  
regelen? Geen probleem, wij doen dit altijd via  www.showtime-agency.nl.

Als je zelf een stripper regelt, houd er dan wel rekening mee dat je het van tevoren doorgeeft 
zodat wij er rekening mee kunnen houden (stoel, kleedkamer etc.).

DRANKJES OP DE AVOND ZELF.

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 prive 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.

KOSTEN STERKE DRANK:
Een fles Bacardi, Malibu etc. van 1 liter inclusief een kan frisdrank kost ’100,-.
Jack Daniels ’120 euro
Vieux ’85 euro
en een doos Flugel ’60 euro
Wijn ’18 euro
Champagne van ’25 euro tot ’85 euro

Flessen sterke drank kun je op de avond zelf bestellen, de priv’ biertap en het aantal vaten 
graag vooraf aan ons doorgeven.



POSTER TEMPLATES.

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. 

Wij plaatsen dan een door jullie aangeleverde foto op onze poster en hangen die door de 
bar en bij de entree/gevel.
10 posters A3-Formaat is ’20,-
Foto’s van jullie vrijgezel op de tv schermen achter de bar is ook mogelijk! 10 stuks ’15,-

De bestanden dienen wel uiterlijk 1,5 week van tevoren aangeleverd te worden via info@
coyotebreda.nl.

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. Deze kun je 
vinden onder de button ''vrijgezellenformulier'' bij het stukje vrijgezellenfeesten. Je kunt 
er ook voor kiezen om deze bij binnenkomst bij de garderobe in te vullen.

Heb je nog vragen, wil je 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!

OPENINGSTIJDEN COYOTE BREDA:
Donderdag van 22.00 uur tot 04.00 uur.
Vrijdag van 22.00 uur tot 04.00 uur.
Zaterdag van 20.00 uur tot 04.00 uur.


