Maaltijd voor grote groepen
+10 pers.
Shared Dining
Voor de invulling van het diner voor gezelschappen vanaf 10
personen heeft u een aantal keuzes. Zo kunt u kiezen voor het
Shared Dining Verrassingsmenu.
Bij het Shared Dining Verrassingsmenu krijgt u per gang een
greep uit onze menukaart met een plateau van 3-4 verschillende
heerlijke gerechten. Zie als voorbeeld onderstaande foto van
het voorgerecht. Uiteraard houden wij graag rekening met uw
dieetwensen.
Afhankelijk van de grootte van uw gezelschap gebruikt u het
diner in één van onze zalen of in onze restaurantruimte
‘Boathouse 078’.

Maak gerust een geheel vrijblijvende afspraak met ons. Wij
bespreken graag de diverse mogelijkheden.

Zelf keuzemenu samenstellen
Voor de invulling van het diner voor gezelschappen vanaf 10
personen heeft u de optie om zelf een keuzemenu samen te
stellen uit onze menukaart.
Hierbij kiest u per gang maximaal 3 gerechten. Wij zorgen voor
een speciaal menukaartje op tafel en uw gasten kunnen op de

dag zelf hun keuze aan ons doorgeven.

Maak gerust een geheel vrijblijvende afspraak met ons. Wij
bespreken graag de diverse mogelijkheden.

Diner met keuze vooraf
Vindt u het té lastig om de gerechten te beperken tot 3 per
gang? Dan heeft u de optie om, voor diners vanaf 10 personen,
de keuzegerechten vooraf, uiterlijk de dag voorafgaande aan
het diner, aan ons door te geven. In dat geval kunt u kiezen
uit de hele menukaart.

Zomerbarbecue/Winterbarbecue
Is uw gezelschap groter dan 30 personen, dan is er een optie
om voor het barbecuebuffet te kiezen. Hierbij stookt de kok
onze Black Basterd op om u en uw gasten te verwennen met de
lekkerste barbecuegerechten.

Buffet
Is uw gezelschap groter dan 30 personen, dan is het een optie
om een buffet te laten serveren. Hierbij heeft u een ruime
keuze uit koude, warme en dessertgerechten.

Walking Dinner
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.

Lunch voor grote groepen
Is uw gezelschap groter dan 10 personen, dan is het optie om
een lunchbuffet te laten serveren.

Brunch voor grote groepen
Is uw gezelschap groter dan 20 personen, dan is het optie om
een brunchbuffet te laten serveren.

Maak gerust een geheel vrijblijvende afspraak met ons. Wij

bespreken graag de diverse mogelijkheden.

Drankenarrangement voor groepen
U kunt bij de maaltijd een drankenarrangement afspreken.
Bijvoorbeeld uw gasten ontvangen met een aperitief. Tijdens de
maaltijd staat mineraalwater, rode- en witte huiswijn op
tafel. Andere dranken worden op verzoek geschonken. Ter
afsluiting van de maaltijd wordt koffie/thee met snoeperijen
geserveerd.
Het gebruik van de dranken tijdens de maaltijd op nacalculatie
laten berekenen is natuurlijk ook mogelijk. U betaalt
uitsluitend het verbruik. Hierdoor kan de uiteindelijke
factuur hoger, maar ook lager uitvallen dan de begroting.
Onderstaand een indruk op basis van 3 uur:
Drank Arrangement
Koffie, thee, frisdrank, sap, huiswijn, pils van de tap en 0%
pils
21.00
Devel Drank Arrangement
Drankarrangement uitgebreid met; Speciaalbieren en binnenlands
gedistilleerde dranken
24.00
Special Drank Arrangement
Drankarrangement uitgebreid met; Speciaalbieren, binnen- &
buitenlands gedistilleerde dranken en Red Bull
27.00

