Beleef de cinema zoals nergens anders

Beleef de cinema zoals nergens anders

Uw reclamespot
op groot scherm?
Het kan! Prijzen op aanvraag.

GRATIS parking
op wandelafstand!

Bediening ter plaatse!

ft u uw bestelling door
Met een eenvoudige sms gee
ingen.
voor uw drankjes en versnaper

Cinema4you is een uniek concept in België.
Dankzij de prachtige zalen, persoonlijke service en
luxueuze twin seats kan u
de cinema beleven zoals nergens anders!
U kan onze zalen ook volledig afhuren
voor bedrijfsfeesten en B2B’s,
verjaardagen en events.

Huur cinema4you voor uw
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Volg ons op facebook.com/pages/cinema4you

www.cinema4you.be
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Vlak aan de E17
(afrit Burcht-Zwijndrecht)

Heirbaan 31  2070 Burcht
Tel 03 722 01 15  info@cinema4you.be

www.cinema4you.be

ZAAL 1
Kenmerken

ZAAL 2
•
•
•
•
•

2D- & 3D-projectie
5 VIP twin seats
25 twin seats
21 zitplaatsen (enkel)
81 zitplaatsen in totaal

Kenmerken

Mogelijkheden
• 2D- / 3D- & 6D-projectie
• 16 zitplaatsen (enkel)
• 24 ingebouwde en programmeerbare
speciale eﬀecten:
vuur / regen / wind / sneeuw / geuren /
trillende zetels ...
• Unieke 6D-ervaring

Dranken
Frisdranken & bieren
Wijn, cava & champagne
Cocktails
Betaalmogelijkheden: jetons of eindafrekening

Koude hapjes

Luxe hapje (1 stuk)
Open belegd mini broodje (1 stuk)
Portie kaas & salami
Belegde mini toastjes (60 stuks)

Warme hapjes

Luxe hapje (1 stuk)
Mini loempia’s (9 stuks)
Classic ovenhapjes (12 stuks)
Mini bladerdeeghapjes (50 stuks)

Anderhalve meter
vrije beenruimte

Een ﬁlm was nog nooit
zo levensecht!

zie prijzenkaart
zie prijzenkaart
zie prijzenkaart

€4
€3
€6
€ 50

€5
€ 7,5
€ 7,5
€ 60

Drankjes en
versnaperingen

Eten
Huren van de zaal op donderdag,
vrijdag of zondag, inclusief ﬁlm: € 600

Huren van de zaal op donderdag, vrijdag, zaterdag of
zondag, inclusief ﬁlm: € 250
Huren van de zaal op donderdag, vrijdag, zaterdag of
zondag, inclusief ﬁlm in 6D: € 400

Belegde baguette (1 stuk)
Gevulde wrap (1 stuk)
Pizza slice (1 stuk)
Pizza (1 stuk)
Luxe koud buﬀet (vis en vlees)

Desserten
Luxe mini taartje (1 stuk)
Cube chocolade karamel 85g (12 stuks)
Cube chocolade praline 85g (12 stuks)
Mini gebakjes (50 stuks)
Tiramisu 30g (24 stuks)
Chocomousse 36g (50 stuks)
Ijsjes

Prijzen exclusief BTW

Prijzen exclusief BTW

€6
€6
€ 2,5
€9
€ 45 pp.

€4
€ 50
€ 50
€ 75
€ 85
€ 100
zie prijzenkaart

