Feestavond
all-in 4 uur / 4.5 uur:
25.00 / +2.50
Ontvangst
Wij ontvangen jou en je gasten met tweemaal koffie of thee en
petit glacé/bonbons
Drankenonbeperkt
Uit het assortiment: Koffie, thee, alle bieren, alcoholvrije
bieren, frisdrank, sap, huiswijn (rood, wit, rosé), diverse
jenevers, vieux, Safari, Passoã, Pisang Ambon, Blue Curaçao,
sherry, r/w Martini, r/w port
Koude hapjes1 p.p.
Assortimentschalen met o.a. wraps met rundercarpaccio en
broodlollies met gerookte zalm. Weckpotjes met nootjes staan
op tafel
Warme hapjes6 p.p.
Bladerdeeghapjes met o.a. kaas en kipkerrie, gevolgd door o.a.
Kwekkeboom bittergarnituur en een stoere runderbitterbal
Afsluiting
Heerlijke kop koffie of thee met bonbons/chocolaatjes of een
laatste ronde drank
all-in 4 uur / 4.5 uur:
29.50 / +2.50
Ontvangst keuze
Wij ontvangen jou en je gasten met tweemaal koffie of thee en
petit four, receptiegebak of macarons of met een feestelijk
glas Kir Royal
Drankenonbeperkt
Uit het assortiment: Koffie, thee, alle bieren, alcoholvrije
bieren, frisdrank, sap, huiswijn (rood, wit, rosé), diverse
jenevers, vieux, Safari, Passoã, Pisang Ambon, Blue Curaçao,
sherry, r/w Martini, r/w port
Koude hapjes2 p.p.
Assortimentschalen met o.a. wraps met rundercarpaccio en
broodlollies met gerookte zalm. Weckpotjes met nootjes staan
op tafel
Warme hapjes8 p.p.
Bladerdeeghapjes met o.a. kaas en kipkerrie, gevolgd door o.a.
Kwekkeboom bittergarnituur en een stoere runderbitterbal.

Later op de avond vietnamese loempia's en vers gegrilde
kipsaté met kroepoek en stokbrood
Afsluiting
Heerlijke kop koffie of thee met bonbons/chocolaatjes of een
laatste ronde drank
all-in 4.5 uur:
36.50
Ontvangst
Wij ontvangen jou en je gasten met tweemaal koffie of thee of
een feestelijk glas Kir Royal met spetterende (bruids)taart
Drankenonbeperkt
Uit het assortiment: Koffie, thee, alle bieren, alcoholvrije
bieren, frisdrank, sap, huiswijn (rood, wit, rosé), diverse
jenevers, vieux, Safari, Passoã, Pisang Ambon, Blue Curaçao,
sherry, r/w Martini, r/w port
Buitenlands gedistilleerde drankenonbeperkt
Bacardi, Famous Grouse whisky, Campari, Baileys, Cointreau,
Drambuie, Grand Marnier, Amaretto, Calvados, Tia Maria, Gin,
Licor 43, Wodka. Echter geen exclusieve whisky’s of Cognacs
Koude hapjes2 p.p.
Assortimentschalen met o.a. wraps met rundercarpaccio en
broodlollies met gerookte zalm. Weckpotjes met nootjes staan
op tafel. Later op de avond een verkoelend ola ijsje met keuze
uit o.a. Cornetto, Calippo, Twister, Raket en Magnum
Warme hapjes8 p.p.
Bladerdeeghapjes met o.a. kaas en kipkerrie, gevolgd door o.a.
Kwekkeboom bittergarnituur en een stoere runderbitterbal.
Later op de avond vietnamese loempia's en vers gegrilde
kipsaté met kroepoek en stokbrood
Afsluiting
Heerlijke kop koffie of thee met bonbons/chocolaatjes of een
laatste ronde drank
all-in 4.5 uur:
39.50
Ontvangst
Wij ontvangen jullie met een bruisend glas Kir Royal en een
spetterende (bruids)taart
Drankenonbeperkt
Uit het assortiment: Koffie, thee, alle bieren, alcoholvrije
bieren, frisdrank, sap, huiswijn (rood, wit, rosé), diverse
jenevers, vieux, Safari, Passoã, Pisang Ambon, Blue Curaçao,

sherry, r/w Martini, r/w port
Buitenlands gedistilleerde drankenonbeperkt
Bacardi, Famous Grouse whisky, Campari, Baileys, Cointreau,
Drambuie, Grand Marnier, Amaretto, Calvados, Tia Maria, Gin,
Licor 43, Wodka. Echter geen exclusieve whisky’s of Cognacs
Tappas bittergarnituurbuffetonbeperkt
Ovenvers stokbrood met bruchetta, huisgemaakte kruidenboter en
pesto, Wrap gevuld met kipfilet, maïs, geroosterde paprika en
prei, Dadels met gedroogde ham, Wrap gevuld met Serrano en
geitenkaas, Mozzarella met tomaat, rode biet en kappertjes,
Hele champignons in knoflookolie, Köfte gehaktballetje van
rund en lam, Gehaktballetjes in basilicumtomatensaus,
Gefrituurde inktvisringen met peterseliemayonaise, À la minute
gewokte scampi met prei en Chilisaus, Kipkluif met knoflook en
citroen, Vers gegrilde kipspiesjes met koriander en komijn,
verkoelend ola ijsje met keuze uit o.a. Cornetto, Calippo,
Twister, Raket en Magnum
Afsluiting
Heerlijke kop koffie of thee met bonbons/chocolaatjes of een
laatste ronde drank
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 je
op.
In plaats van een feestavond kun je natuurlijk ook een
receptie organiseren. Ook hiervoor bieden wij uitgebreide
mogelijkheiden.

Prosecco of Kir Royal
ip.v. ontvangst met tweemaal koffie/thee met bonbons/petit
glace
+1.00
Receptiegebak, Macarons of Petit Four
i.p.v. bonbons/petit glace

+1.00
Buitenlands gedistilleerde drankenonbeperkt
Bacardi, Famous Grouse whisky, Campari, Baileys, Cointreau,
Drambuie, Grand Marnier, Amaretto, Calvados, Tia Maria, Gin,
Licor 43, Wodka. Echter geen exclusieve whisky’s of Cognacs
per uur +1.00
Verlenging feestavond
per 1/2 uur
+1.75
Bruidstaart
vanaf + 5.25
Ola ijs
Verkoelend ijsje met keuze uit o.a. Cornetto, Calippo,
Twister, Raket en Magnum
+1.00
Hoorntje met diverse smaken roomijs
in de zaal geschept
+1.95
Vers gegrilde kipsate
́
met kroepoek en stokbrood
+2.75
Vietnamese loempia’s/Mini broodjes hamburger
+1.75
Zakje patat
speciaal of mayo
+1.95
Luxe belegde broodjes
+2.50
Saucijzenbroodje
+3.25
Broodje van Dobben
+3.75
Broodje warme beenham
met mosterdhoningsaus
+3.50
Bittergarnituurbuffet
Diverse hartige hapjes, zoals: tramezzini brood met roombrie,
pijnboompit en mosterdhoningdressing, met gerookte kuikenborst
en tomaattapenade, broodlolly met gerookte zalm en
kruidenkaas, haring en filet Americain. Vis en vleessalade,
heerlijke kaasschotel, Vietnamese loempia, gefrituurde

kaastengel, Kwekkeboom luxe warm bittergarnituur, balletje
gehakt met pindasaus en ovenbladerdeeghapje van kaas,
kipkerrie en rundergehakt
+11.75
Bittergarnituurbuffet Royaal
Het bovenstaande bittergarnituurbuffet, uitgebreid met mini
broodje runderhamburger, vers gegrilde kipsaté met kroepoek en
stokbrood en kruidige sparerib
+15.75
Tappas bittergarnituurbuffet
Ovenvers stokbrood met bruchetta, huisgemaakte kruidenboter en
pesto, Wrap gevuld met kipfilet, maïs, geroosterde paprika en
prei, Dadels met gedroogde ham, Wrap gevuld met Serrano en
geitenkaas, Mozzarella met tomaat, rode biet en kappertjes,
Hele champignons in knoflookolie, Köfte gehaktballetje van
rund en lam, Gehaktballetjes in basilicumtomatensaus,
Gefrituurde inktvisringen met peterseliemayonaise, À la minute
gewokte scampi met prei en Chilisaus, Kipkluif met knoflook en
citroen, Vers gegrilde kipspiesjes met koriander en komijn,
verkoelend ola ijsje met keuze uit o.a. Cornetto, Calippo,
Twister, Raket en Magnum
+16.75
Artiestenmaaltijd
Indien je ingehuurde entertainment vooraf een maaltijd
verlangt, dan verzorgen wij dit graag. De maaltijd en
gebruikte drankconsumpties worden altijd doorgefactureerd aan
de opdrachtgever
+13.95
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 je
op.
In plaats van een feestavond kun je natuurlijk ook een
receptie organiseren. Ook hiervoor bieden wij uitgebreide
mogelijkheiden.

Uiteraard adviseren wij je graag in alles wat je feest
compleet maakt. Hierbij kun je denken aan muziekverzorging
door een band of drive-in, goochelaars, ballonverzorging en
taxivervoer. Of bijvoorbeeld in huur van audiovisuele
apparatuur;
draadloze
microfoon(s),
beamer
met
projectiescherm, Plasmascherm, loper in elke kleur met of
zonder afzetpaaltjes met zwart afzetkoord.

In plaats van een feestavond kun je natuurlijk ook een
receptie organiseren. Ook hiervoor bieden wij uitgebreide
mogelijkheiden.

Arrangementsprijzen gelden vanaf 50 tot 150 personen
Bij partijen tussen 30 en 49 gasten, geldt arrangementsprijs +
10 %
Een partij onder de 30 gasten wordt op maat aangeboden
Bij partijen boven 150 gasten, geldt arrangementsprijs – 5 %
Bij partijen boven 200 gasten, geldt arrangementsprijs – 10 %
Kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis en van 4 tot 12 jaar
wordt 50% van de arrangementsprijs gerekend.

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 je
op.

