Receptie-Borrel
Drankarrangementonbeperkt
Koffie, thee, frisdrank, sap, huiswijn, pils van de tap en 0%
pils
15.50
Devel Drankarrangementonbeperkt
Drankarrangement uitgebreid met; Speciaalbieren en binnenlands
gedistilleerde dranken
+2.00
Devel Drankarrangement Specialonbeperkt
Drankarrangement uitgebreid met; Speciaalbieren, binnenlandse
gedistilleerde dranken, buitenlands gedistilleerde dranken en
Red Bull
+4.00
Bites3 p.p.
Warme bites (met o.a.; oer-Hollandse bitterballen, crispy
chicken, mini-kaassoufflé)
3.00
Devel Bites4 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 Special5 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.
Een feestavond in plaats van een receptie? Wij hebben ook

uitgebreide mogelijkheden voor een geweldige feestavond.

Drankarrangementonbeperkt
Koffie, thee, frisdrank, sap, huiswijn, pils van de tap en 0%
pils
21.00
Devel Drankarrangementonbeperkt
Drankarrangement uitgebreid met; Speciaalbieren en
binnenlandse gedistilleerde dranken
+3.00
Devel Drankarrangement Specialonbeperkt
Drankarrangement uitgebreid met; Speciaalbieren, binnenlandse
gedistilleerde dranken, buitenlands gedistilleerde dranken en
Red Bull
+6.00
Bites4 p.p.
Warme bites (met o.a.; oer-Hollandse bitterballen, crispy
chicken, mini-kaassoufflé)
4.00
Devel Bites5 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 Special6 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.

Een feestavond in plaats van een receptie? Wij hebben ook
uitgebreide mogelijkheden voor een geweldige feestavond.

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
per glas
+3.00
Wilt u uw verjaardag vieren, een reünie organiseren of gewoon
bijpraten met uw vrienden/vriendinnen? Dan is een High Tea een
hele leuke keuze!

Petit Glacé
+1.30
Petit Four
+3.00
Ambachtelijk gebak
+3.75
Bruidstaartvanaf
+5.50
Cheesecake met slagroom
+4.25
Oubliehoorntje
met
boerenroomijs
+3.00

verrassende

smaak

ambachtelijk

OLA ijsje, keuze o.a.:
cornetto, calippo cola, twister, raket of magnum
+2.25
Suikerspinkraam
Op aanvraag
Wilt u uw verjaardag vieren, een reünie organiseren of gewoon
bijpraten met uw vrienden met een goed glas speciaal bier met
lekkere hartige hapjes? Dan is een high beer een leuke keuze
voor u!

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
Wilt u uw verjaardag vieren, een reünie organiseren of met
collega’s of vrienden/vriendinnen informeel bijpraten onder
het genot van een goed glas wijn met heerlijke hartige hapjes.
Dan is een high wine de perfecte keuze!
Snackzakje patat mayo
+3.25
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

Op aanvraag
Popcornkar
Op aanvraag
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.

