
PARTY @ COMMON SENSE 
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Wie zijn we?
Een familie met een passie voor (h)eerlijk eten en barbecue. Zo
bent u bij ons zeker van topproducten uit de korte keten die
met respect voor natuur en dier zijn geteeld en met liefde en
passie bereid op kamado bbq met de nodige "Common Sense "

Bespreek samen met ons welke formule het beste past
bij jouw behoeftes en aantallen. Formules worden altijd
geserveerd voor het volledige gezelschap, en 
 gecombineerd met onze all-in drankenformules. 
Al onze prijzen zijn all-in: 
bediening, dranken, tafelaankleding, gebruik,
klaarzetten en opkuisen van de feestzaal. 
Alle opgegeven prijzen zijn incl. btw en per persoon.
Aanpassingen in formules zijn mogelijk na overleg. 

Happy kids = happy parents
Kinderen zijn van harte welkom @ Common Sense. Zo
kan er ten alle tijden gebruik gemaakt worden van onze
kinderhoek en buitenspeeltuin. Kinderen van 2 tot 12j
genieten van 40% korting op de totale prijs of u kan
kiezen uit onze a la carte kindergerechten. 
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Speciale wensen
Allergieën en vegetariërs in de groep? Geen probleem
wij doen graag de nodige aanpassingen in
samenspraak. 

Openingsuren 
Deze formules zijn voorzien vanaf 25 personen 
Onze feestzaal sluit standaard om 23u30
Dranken worden geschonken tot 23u
Langer blijven is mogelijk na overleg

Maak een afspraak en kies samen met ons een geschikte
datum voor jouw feest

Kies een formule

Kies een datum

www.common-sns.be - Vrankrijk 2 3740 Bilzen - 089/41.24.33 - info@common-sns.be 



koffie, thee & water
frisdrank & pilsbier €2,90 
huiswijnen €5,50

soep - salade - sandwish
frisdrank & pilsbier €2,90 
huiswijnen €5,50

€50/ uur
€180/ 4uur
€350/ dag
Incl. flipover & beamer

Just drinks €6,00

S - S - S buffet €19,50

Huur zaal

Rogier & Kim

Formules

Special drinks

Business chatting"Common Sense"
Opzoek naar een gezellige vergadering of meeting place dan kunnen we onderstaande formule
voor jullie aanbieden. Deze formule werd zorgvuldig samengesteld vanaf 25 personen 

Maak je keuze

huiscocktail op basis van rum
BBQ infused cocktail op basis van bourbon
lazy red cheeks op basis van frambozen en wodka

Lise red cheeks 
home made ice tea

Filou
Noah tripel
kasteelbier cuvée

Cocktails 

Mocktails 

Zware bieren 

Deze worden verrekend per stuk aan de gangbare
prijzen van het moment


