Feestavond
DRANKARRANGEMENTonbeperkt
Koffie, thee, frisdrank, sap, huiswijn, pils van de tap en 0%
pils
24.50
Devel DRANKARRANGEMENTonbeperkt
Drankarrangement uitgebreid met; Speciaalbieren en binnenlands
gedistilleerde dranken
+4.00
DEVEL DRANKARRANGEMENT SPECIALonbeperkt
Drankarrangement uitgebreid met; Speciaalbieren, binnenlandse
gedistilleerde dranken, buitenlands gedistilleerde dranken en
Red Bull
+8.00
Bites5 p.p.
Warme bites (met o.a.; oer-Hollandse bitterballen, crispy
chicken, mini-kaassoufflé)
5.00
Devel Bites6 p.p.
Bites uitgebreid met koude snacks (met o.a. oude brokkelkaas
en Spaanse kruidige chorizo) en warme bladerdeeghapjes (met
o.a. kaas, kipkerrie en saucijs)
+1.40
DEVEL BITES SPECIAL7 p.p.
Bites uitgebreid met koude bittergarnituren (met o.a. wrap met
rundercarpaccio, broodlolly met gerookte zalm en mini-sandwich
met brie), koude snacks (met o.a. oude brokkelkaas en Spaanse
kruidige chorizo), warme bladerdeeghapjes (met o.a. kaas,
kipkerrie en saucijs)
+3.00
Alle prijzen zijn all-in prijzen. Hier komen geen kosten bij
zoals bijvoorbeeld zaalhuur, bedieningsgeld en/of BTW.
Maak gerust een vrijblijvende afspraak met ons. Wij bespreken
graag de vele mogelijkheden en maken graag een offerte voor u
op.
In plaats van een feestavond kunt u natuurlijk ook een

receptie organiseren. Ook hiervoor bieden wij uitgebreide
mogelijkheden.

DRANKARRANGEMENTonbeperkt
Koffie, thee, frisdrank, sap, huiswijn, pils van de tap en 0%
pils
28.00
Devel DRANKARRANGEMENTonbeperkt
Drankarrangement uitgebreid met; Speciaalbieren en binnenlands
gedistilleerde dranken
+5.00
DEVEL DRANKARRANGEMENT SPECIALonbeperkt
Drankarrangement uitgebreid met; Speciaalbieren, binnenlandse
gedistilleerde dranken, buitenlands gedistilleerde dranken en
Red Bull
+10.00
Bites6 p.p.
Warme bites (met o.a.; oer-Hollandse bitterballen, crispy
chicken, mini-kaassoufflé)
6.00
Devel Bites7 p.p.
Bites uitgebreid met koude snacks (met o.a. oude brokkelkaas
en Spaanse kruidige chorizo) en warme bladerdeeghapjes (met
o.a. kaas, kipkerrie en saucijs)
+1.40
DEVEL BITES SPECIAL8 p.p.
Bites uitgebreid met koude bittergarnituren (met o.a. wrap met
rundercarpaccio, broodlolly met gerookte zalm en mini-sandwich
met brie), koude snacks (met o.a. oude brokkelkaas en Spaanse
kruidige chorizo), warme bladerdeeghapjes (met o.a. kaas,
kipkerrie en saucijs)
+3.00
Alle prijzen zijn all-in prijzen. Hier komen geen kosten bij
zoals bijvoorbeeld zaalhuur, bedieningsgeld en/of BTW.
Maak gerust een vrijblijvende afspraak met ons. Wij bespreken
graag de vele mogelijkheden en maken graag een offerte voor u
op.

In plaats van een feestavond kunt u natuurlijk ook een
receptie organiseren. Ook hiervoor bieden wij uitgebreide
mogelijkheden.

FLÛTE BRUISENDE KIR ROYAL, CAVA OF ALCOHOLVRIJE FRUITCOCKTAIL
3.95
COUPE BRUISENDE KIR ROYAL OF CAVA VANAF CHAMPAGNETOREN
5.50
FLÛTE MIMOSA COCKTAIL VAN CAVA, COINTREAU EN JUS D’ORANGE
4.00
FLÛTE MOËT & CHANDON CHAMPAGNE
9.95
GLAS HUISGEMAAKTE SANGRIA MET EEN SCHEUTJE LICOR 43
5.00
GLAS APEROL SPRITZ MET CAVA EN BRUISEND WATER
5.00
GLAS HUISGEMAAKTE GLÜHWEIN
4.00
DRANKEN UIT EEN LUXER ARRANGEMENT
3.00
Rondgaan met plateau met shotjes
per shotje
2.00
Cocktailbar met bartender
Op aanvraag
Wij verzorgen al vele jaren feesten, bruiloften en partijen.
We verwijzen u graag naar onze op buffetten gerichte brochure,
waarin u alle informatie hierover kunt vinden.

PETIT GLACÉ
1.30
Petit Four
3.00
AMBACHTELIJK GEBAK
3.75
Bruidstaartvanaf
5.50

CHEESECAKE MET SLAGROOM
4.25
OUBLIEHOORNTJE
MET
VERRASSENDE
SMAAK
AMBACHTELIJK
BOERENROOMIJS
3.00
OLA IJSJE, KEUZE O.A.:
cornetto, calippo cola, twister, raket of magnum
2.25
SUIKERSPINKRAAM
Op aanvraag
Deze manier van dineren wordt niet aan tafel gegeten. De 7
gangen met kleine volwaardige gerechten worden gedurende de
avond uitgeserveerd waarbij uw gasten vrij zijn om rond te
lopen terwijl zij genieten van de geserveerde gerechten. Het
grote voordeel van deze manier van dineren is dat u tijdens
het walking dinner een groter aantal van uw gasten kunt
spreken dan wanneer u statisch aan tafel plaatsneemt voor een
‘traditioneel’ diner.

NACHO'S MET GUACAMOLE
1.50
LUXE NOTENMIX, OLIJVEN EN KAASSTENGELS
2.25
VERS AFGEBAKKEN BREEKBROOD MET SMEERSELS
1.25
CRUDITÉ MET DIP
1.00
Devel bittergarnituurbuffet Tapasvanaf 30 pers., vanaf 20:00
uur
Ovenvers stokbrood (met bruschetta / huisgemaakte kruidenboter
en pesto), wrap (gevuld met kipfilet, maïs, geroosterde
paprika en prei / Serranoham en geitenkaas / Mozzarella met
tomaat, rode biet en kappertjes), dadels met gedroogde ham,
hele champignons in knoflookolie, rundermerguez met harissa,
gehaktballetjes
in
basilicumtomatensaus,
gefrituurde
inktvisringen met peterseliemayonaise, a la minute gewokte
scampi met prei en chilisaus, kipkluif met knoflook en citroen
19.95

Devel BBQ live cooking bittergarnituurbuffetvanaf 30 pers.,
vanaf 20:00 uur
Ovenvers stokbrood (met bruschetta / huisgemaakte kruidenboter
/ aïoli / brie en tomaat / geitenkaas en honing), mini-broodje
cheeseburger, kipkluif met knoflook en citroen, scampispiesje
met prei en chilisaus, broodje warme beenham met
mosterdhoningsaus,
groentespies
met
Italiaanse
kruidenmarinade, gemarineerde sparerib met smokey BBQ saus,
kruidige Kip BBQ worst met currysaus, kipsaté met gedroogde
uitjes en kroepoek
19.95
Devel bittergarnituurbuffetvanaf 30 pers., vanaf 20:00 uur
Tramezzini sandwiches (met roombrie, pijnboompit en
mosterdhoningdressing / filet americain / gerookte zalm en
kruidenkaas), kaasschotel, vis- en vleessalade, visschotel,
warme bladerdeeghapjes (met o.a. kaas, kipkerrie en saucijs),
balletjes gehakt met pindasaus, Vietnamese loempia,
gefrituurde kaasstengel, warme bites (met o.a.; oer-Hollandse
bitterballen, crispy chicken, mini-kaassoufflé)
14.50
Devel bittergarnituurbuffet Specialvanaf 30 pers., vanaf 20:00
uur
Devel bittergarnituurbuffet uitgebreid met; mini-broodje
cheeseburger, vers gegrilde kipsaté met kroepoek en stokbrood,
kruidige sparerib
+4.25
Tijdens elke gelegenheid en elk jaargetijde verzorgen wij uw
barbecue op maat. Onze koks bereiden de diverse heerlijke
gerechten ter plaatse voor u, zodat u optimaal kunt genieten
van de gerechten en uw gezelschap.

SNACKZAKJE PATAT MAYO
+3.00
VIETNAMESE LOEMPIA
+2.25
MINI-BROODJE CHEESEBURGER
+2.95
VERS GEGRILDE KIPSATÉ MET UITJES, KROEPOEK EN STOKBROOD
+3.25

AMERICAN STYLE PIZZASLICE
+2.95
BROODJE BAPAO
+2.95
RAUWE OESTER, KLASSIEK MET SJALOT-RODE WIJNDRESSING
+3.25
OESTERMEISJE
ongeacht grootte van gezelschap
op aanvraag
POPCORNKAR
Op aanvraag
Wilt u uw verjaardag vieren, een reünie organiseren of gewoon
bijpraten met uw vrienden/vriendinnen? Dan is een brunch een
hele leuke keuze!

Uiteraard adviseren wij u graag in alles wat uw feest compleet
maakt. Hierbij kunt u denken aan muziekverzorging door een
band of DJ, verlichte dansvloer, photo booth, goochelaars,
casinospelen,
ludieke
workshops,
ballonverzorging,
kindershows, springkussen en taxivervoer. Of bijvoorbeeld
inhuur van audiovisuele apparatuur; draadloze microfoon(s),
beamer met projectiescherm, televisiescherm, loper in elke
kleur met of zonder afzetpaaltjes met afzetkoord.
In plaats van een feestavond kunt u natuurlijk ook een borrel
of receptie organiseren. Ook hiervoor bieden wij uitgebreide
mogelijkheden.

