
 

De Bubbelbar 
“bubbels @ home” 

Ook u heeft ongetwijfeld momenten waarop er iets gevierd moet worden. Denk maar aan 

een huwelijk, verjaardag, een geboorte of jubileumjaar... Dan hoort daar vaak een 

lekker fris glaasje champagne bij. Wij willen daar op die gelegenheden graag mee voor 

zorgen vanuit onze retro champagnetruck, onze Bubbelbar… Bovendien zijn heel wat 

zaken in onze formules, die u op de achterzijde vindt, inbegrepen. 

                  

Champagnehuis Michel Maillaird – Vertus 

Dit kan maar succesvol zijn indien we samenwerken met een kwaliteitsvol champagnehuis. Die 

partner vonden we jaren geleden al in het huis Michel Maillaird, gelegen in Vertus in de Côte des 

Blancs. U zal, indien u het huis nog niet kent, kunnen kennis maken met een uitgebreid aanbod aan, 

stuk voor stuk, lekkere champagnes.  

hhhh 

 

Vraag uw offerte op maat. 

Geen twee evenementen zijn gelijk. Daarom maken wij met veel plezier een offerte op maat van het 

event dat u wenst te organiseren. Vraag zonder aarzelen naar onze voorwaarden en de 

mogelijkheden.  

U zal aangenaam verrast zijn… 

 

 

Contact 

Telefoon: 0492/10.29.82  |   E-mail: info@bubbelbar.be  |   Web: www.bubbelbar.be  |   

 

Bijpassende hapjes: 

Verwen uw gasten nog extra met een 

assortiment aan bijpassende hapjes 

en maak van uw receptie een stijlvol 

evenement. 



Prijsvoorbeelden 

  

formule 1 met  10 flessen:      ( € 475 excl. btw) 

• huur Bubbelbar 2u  

• 10 flessen champagne Brut/Rosé (€ 24/fles) 

• Kleine versnaperingen  

• 3 partytafels met zwarte hoes en bloemen.  

 

formule 2 met 12 flessen:      ( € 515 excl. btw) 

• huur Bubbelbar 2u  

• 12 flessen champagne Brut/Rosé (€ 23/fles) 

• Kleine versnaperingen  

• 3 partytafels met zwarte hoes en bloemen.  

 

formule 3 met 18 flessen:      ( € 695 excl. btw) 

• huur Bubbelbar 3u  

• 18 flessen champagne Brut/Rosé (€ 22/fles) 

• Kleine versnaperingen  

• 3 partytafels met zwarte hoes en bloemen.  

 

formule 4 met 24 flessen:      ( € 855 excl. btw) 

• huur Bubbelbar 4u  

• 24 flessen champagne Brut/Rosé (€ 21/fles) 

• Kleine versnaperingen  

• 3 partytafels met zwarte hoes en bloemen.  

 

Frisdranken zijn niet in de formules begrepen en worden extra aangerekend aan  € 1,25/stuk. 

Verplaatsingskosten bedragen € 0,50/km. 

 

Contact 

Telefoon: 0492/10.29.82  |   E-mail: info@bubbelbar.be  |   Web: www.bubbelbar.be  |   

 


