
DE BUN
PARTYCENTRUM

voor elke smaak, 
voor elk budget!

bedrijfsthemafeesten, vergaderingen, personeelsfeesten, lunches en symposia

bruiloften, feesten en partijen en catering

gezellig restaurant/bar zaterdag en zondag open (reserveren gewenst)
diverse snacks en maaltijden (afhalen en bezorgen)



Partycentrum De Bun is expert op het gebied van catering op locatie, compleet met hapjes, 

dranken, bediening, koude/warme buffetten en ga zo maar door. Natuurlijk kunt u ook onze 

cateringproducten afhalen of laten bezorgen als u de bediening zelf wilt verzorgen. 

Wij bieden service op maat tegen aantrekkelijke prijzen. Wij zijn flexibel en denken met u 

mee. Onze slogan is: ‘voor elke smaak, voor elk budget’. Kortom, laat de catering maar aan 

ons over. Wij nemen u de zorgen over catering uit handen. Dat is nu eenmaal ons werk. 

Catering



bedrijfsfeesten, 

vergaderingen, 

personeelsfeesten, 

lunches, 

(openings-)recepties, 

workshops en 

catering

Wilt u een bedrijfsfeest organiseren of geeft u een receptie? Wilt u in uw bedrijf 

lunchen met relaties? Fijn hè, als uw gasten zeggen dat de catering zo goed ver-

zorgd is. U kunt de complimenten in ontvangst nemen. En wij, van Partycentrum 

De Bun, helpen u daarbij. Want wij zijn echte cateraars. Wij verzorgen in uw 

bedrijf de volledige catering. Wij bieden service op maat en voor elk budget. Wij 

zijn flexibel en denken met u mee. Kortom, laat de catering maar aan ons over. 

Dat is een hele zorg minder toch? En u kunt zich volledig richten op uw gasten 

en relaties. 

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Bel dan voor een afspraak, kom 

langs of neem een kijkje op onze website: www.de-bun.nl

De Bun &
uw onderneming



Partycentrum De Bun biedt heel veel mogelijkheden. Bruiloften, jubilea en bedrijfsfeesten zijn 
voor onze ‘corebusiness’. Een receptie, dineren en een feest op één locatie? Natuurlijk kan 
dat in ons partycentrum. Wij beschikken over een restaurant (tot 60 personen) en een grote 
zaal (tot 200 personen). Bij grote bijeenkomsten of feesten kan de kleine zaal als themaruim-
te ingericht worden, compleet met buffet.  Dineren in het weekend? Natuurlijk kan dat ook 
bij ons. Ons restaurant en onze bar zijn op zaterdag en zondag vanaf 17.00 uur geopend. Op 
de andere dagen kunnen groepen, op afspraak, in besloten sfeer heerlijke dineren of gebruik 
maken van een buffet of een barbecue. Kortom, Partycentrum De Bun is multifunctioneel. 

Multifunct ioneel



De Bun &
u als  part icul ier

Wilt u een feest geven? Hebt u wat te vieren? Bijvoorbeeld uw verjaardag, samen met 

uw familie, kennissen en relaties? Gaat u trouwen of wilt u uw koperen, zilveren of gou-

den bruiloft vieren? Dan is Partycentrum De Bun uw locatie. In een nostalgische, sfeer-

volle entourage ontvangen wij u en uw gasten graag. Wij maken zo’n feest tot een echt 

feest. Geheel verzorgd. 

Onze grote zaal ‘De Kerk’ is knus en toch ruim. Authentiek met glas-in-lood en veel 

antiek. Dus erg geschikt voor bruiloften, feesten en recepties in een nostalgische sfeer.

Onze kleine zaal ‘De Bun’ straalt gemoedelijkheid uit. Er is een gezellige bar, een schouw 

met een authentieke kachel en vele curiosa. Dat alles geeft een huiselijke sfeer aan deze 

zaal.

 

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Bel dan voor een afspraak, kom langs of 

neem een kijkje op onze website: www.de-bun.nl

bruiloften, 

feesten,

partijen, 

afhaalmaaltijden,

plateservice,

workshops en 

catering



Uit ervaring weten we, dat onze gasten vele uiteenlopende wensen hebben. Daarom heb-

ben wij geen standaardarrangementen. We leveren maatwerk. Een evenement is immers 

iets persoonlijks en verdient dan ook een persoonlijke benadering. Uw wensen en uw bud-

get zijn bepalend. Voor ons is het een uitdaging om het u naar de zin te maken.

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten? Bel dan voor een afspraak of kom langs. Wij 

luisteren naar wat u wilt en maken daarna ook onze offerte op maat.

Op maat gemaakt



De Bun &
het restaurant

Gezellig uit en toch thuis! Dat kan in ons sfeervolle restaurant met bar. Bij ons 

kunt u echt genieten en lekker dineren in een huiselijke ambiance voor een aan-

trekkelijke prijs. We bieden elke week een nieuw driegangen menu aan, maar u 

kunt ook à la carte dineren. 

Het restaurant is op zaterdag en zondag geopend vanaf 17.00 uur. Op deze 

dagen kunt u ook diverse snacks en maaltijden afhalen en laten bezorgen. 

Op de andere dagen kunnen groepen, op afspraak, in besloten sfeer heerlijke 

dineren of gebruik maken van een buffet of een barbecue. 

Reserveren? Bel ons gerust en wij regelen het voor u! Wij heten u alvast van 

harte welkom.

zaterdag & zondag geopend

reserveren gewenst

ook afhalen en bezorgen



Partycentrum De Bun
Groene Jagerstraat 2
1551 ES  WESTZAAN

T/F (075) 635 05 62
M (06) 21 645 575

www.de-bun.nl

En dat is precies wat Partycentrum De Bun 

voor ogen heeft. Mensen komen er samen 

en ontmoeten elkaar. In een gezellige sfeer, 

onder het genot van een lekker glaasje en 

een heerlijk diner. Gastvrijheid, daar staan 

we voor. Wij maken uw feest, receptie, bij-

eenkomst of wat dan ook tot een succes. En 

als u geniet, genieten wij ook.

Partycentrum De Bun is sinds 1980 

gevestigd in een voormalige kerk, die 

gebouwd is in 1920. Volgens Van Dale is een 

bun ‘een houten kist met gaatjes, waarin vis 

in het water levend bewaard wordt’. Maar 

men kan onze naam ook afleiden van het 

werkwoord ‘bundelen’, dat samenkomen of 

ontmoeten betekent. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact met 

ons op. Wij maken graag een afspraak met u 

om uw wensen te horen. Daarna verzorgen 

wij een offerte die bij u past. Want onze 

slogan is en blijft: ‘voor elke smaak, voor elk 

budget!


