Receptie-Borrel
all-in:
14.00
Ontvangst
Wij ontvangen jou en je gasten met tweemaal koffie of thee en
bonbons/petit glace
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 hapjes2 p.p.
Bladerdeeghapjes met o.a. kaas en kipkerrie, gevolgd door
bijv. Kwekkeboom bittergarnituur en een stoere runderbitterbal
Receptie-Borrel Arrangement 1.5 uur uitgebreid met:
+2.50
Drankenonbeperkt
1/2 uur extra gebruik van dranken uit het drankenassortiment,
zie hierboven
Warme hapjes1 p.p.
Een extra ronde warme hapjes, zie hierboven
Receptie-Borrel Arrangement 1.5 uur uitgebreid met:
+5.00
Drankenonbeperkt
1 uur extra gebruik van dranken uit het drankenassortiment,
zie hierboven
Warme hapjes2 p.p.
Twee rondes extra warme hapjes, zie hierboven
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.

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

Receptiegebak, Macarons of Petit Four
i.p.v. bonbons/petit glace
+1.00
Prosecco of Kir Royal
i.p.v. ontvangst met tweemaal koffie met bonbons/petit glace
+1.00
Buitenlands gedistilleerd
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 receptie
per 1/2 uur
+2.50
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 kroket
+3.75
Broodje warme beenham
met mosterdhoningsaus
+3.50
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.

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

