
DK
HAIR MENU &

PRICES



Lady’s



Cuts, C olors & Blowdry’s
Welness wasmassage
Uitgebreide en ontspannende wasmassage €13,50

Wassen & föhnen
Wasmassage & stevig föhnen. Lang haar toeslag €10,- €31,50

Wasmassage, knippen & modeldrogen
Het haar wordt losjes in model geföhnd €45,00

Wasmassage, knippen & föhnen
Het haar wordt stevig in model geföhnd €54,50

Basis kleuring, knippen & modeldrogen
Één kleur | Knippen | Het haar wordt losjes in model geföhnd €93,75

Basis kleuring, knippen & föhnen
Één kleur | Knippen | Het haar wordt stevig in model geföhnd €103,25



Creatieve kleuring, knippen & modeldrogen
Kleuring met maximaal 8 folies, inclusief high- en lowlights | Knippen | Het 
haar wordt losjes in model geföhnd

€98,75

Creatieve kleuring, knippen & föhnen
Kleuring met maximaal 8 folies inclusief high- en lowlights | Knippen | Het 
haar wordt stevig in model geföhnd

€107,75

High-/lowlights 1/4 (20 folies)
High-/lowlights t/m maximaal 20 folies v.a. €44,00

High-/lowlights 1/2 (40 folies)
High-/lowlights t/m maximaal 40 folies v.a. €73,25

High-/lowlights totaal
Door het gehele haar v.a. €82,00



Special Day
Classy Touch
Opsteken v.a. €37,00

Braided Updo
Invlechten v.a. €24,00

Bride to be
Proefkapsel Op aanvraag

Wife to be
Bruidskapsel op de grote dag Op aanvraag



Gents



Cuts & Beards

Tondeuse coupe €19,50

Wassen & knippen heer
Wasmassage & stevig föhnen. Lang haar toeslag €10,- €30,00

Wasmassage, knippen & baard
Met tondeuse €39,75



Kids



Cuts & Candy
Knippen kids
Kinderen t/m 12 jaar - alleen op woensdagen €17,50

Knippen teens
Kinderen 13 t/m 15 jaar - alleen op woensdagen €22,00

Knippen kids & teens
Kinderen t/m 15 jaar - op vrijdag en zaterdag €25,50



Ps...



Bubbles & Blowouts
Night out 
Heb je vanavond een feestje, date of een andere gelegenheid? Of heb je gewoon 
zin om lekker met je vriendinnen te ontspannen? Dat kan bij Donnelli Kappers!
Onder het genot van een hapje en drankje zorgen wij ervoor dat jij en jouw 
vriendin(nen) ontspannen en perfect gestyled de deur weer uitgaan!

Op aanvraag

Workshops
Wil jij leren hoe je bij jezelf het haar gemakkelijk in model kan fohnen en/of stij-
len? En hoe je hier de juiste producten bij gebruikt? Of wil jij diegene zijn bij wie 
je beste vriendinnen aankloppen voor een perfect festival kapsel? Vraag dan een 
workshop aan! Onder het genot van een hapje en drankje ga je boordevol tips & 
tricks weer de deur uit (en natuurlijk met een mooi kapsel).

Op aanvraag


