Altijd reden voor een feestje

OFFERTEMAP

Altijd reden voor een feestje

UW FEEST OP MAAT
DRANK ARRANGEMENT 1

DRANK ARRANGEMENT 2

DRANK ARRANGEMENT 3

Bier, wijn, fris

All-in drankenpakket

All-in drankenpakket

Inclusief
Koffie en thee
Borrelnootjes op tafel
2 maal warme snack

Inclusief
Koffie en thee
Mini Bossche bol
Borrelnootjes op tafel
3 maal warme snack

Inclusief
Koffie en thee
Gesorteerd gebak
Borrelnootjes op tafel
1 x koud hapje
4 x warme snack
Puntzak friet of
warm stokbroodje ham/kaas

Exclusief
Buitenlandse biersoorten
Buitenlandse gedestilleerde drank
Red bull

Exclusief
Buitenlandse biersoorten
Red bull

€25 P.P.

€29 P.P.

Exclusief
Buitenlandse biersoorten
Red bull

€32 P.P.

Wilt u een pakket uitbreiden of aanvullen? Dat kan! Vraag naar de mogelijkheden.

Vanaf 50 personen

DINERBUFFET
BUFFET A

BUFFET B

Koude gerechten
Gerookte zalm
Gerookte forelfilet
Fricandeau
Rauwe ham met meloen
Huzarensalade
Komkommersalade
Gevulde eieren
Diverse broodsoorten
Boter en kruidenboter
Diverse sausjes

Koude gerechten
- Gerookte makreelfilet
- Haringfilet met uitjes
- Gerookte zalmfilet
- Rauwe ham met meloen
- Rosbief
- Huzarensalade
- Komkommersalade
- Rauwkostsalade
- Diverse broodsoorten
- Boter en kruidenboter
- Diverse sausjes
warme gerechten
- Satéstokjes met satésaus
- Nasi
- Friet

€16,50 P.P.

€21,50 P.P.

BUFFET C
Koude gerechten
- Gerookte makreelfilet
- Haringfilet met uitjes
- Gerookte zalmfilet
- Gebraden fricandeau
- Rauwe ham met meloen
- Huzarensalade
- Aardappelsalade
- Vier jaargetijden salade
- Gevulde eieren
- Diverse broodsoorten
- Boter en kruidenboter
- Diverse sausjes

Warme gerechten
- Satéstokjes met satésaus
- Beenham gebraden
- Zalmrolletjes met
pangafilet in witte-wijnsaus
- Nasi
- Aardappelgarnituur
- Friet

€25 P.P.

Wilt u een pakket uitbreiden of aanvullen? Dat kan! Vraag naar de mogelijkheden.

Vanaf 50 personen

BUFFET D
Koude gerechten
- Garnalensalade
- Gerookte makreelfilet
- Haringfilet met uitjes
- Gerookte zalmfilet
- Gebraden fricandeau
- Rauwe ham met meloen
- Huzarensalade
- Aardappelsalade
- Pastasalade
- Vier jaargetijden salade
- Diverse broodsoorten
- Boter en kruidenboter
- Diverse sausjes

DINERBUFFET

Warme gerechten
- Varkenshaas met
- Champignon-roomsaus
- Satéstokjes met satésaus
- Beenham gebraden
- Claraisefilet in witte-wijnsaus
- Nasi
- Aardappelgarnituur
- Friet

€31,50 P.P.

BUFFET E

Koude gerechten
- Gerookte makreelfilet
- Haringfilet met uitjes
- Gerookte zalmfilet
- Palingfilet
- Gebraden rosbief
- Rauwe ham met meloen
- Rundercarpaccio met oude kaas
- Huzarensalade
- Garnalensalade
- Aardappelsalade
- Vier jaargetijden salade
- Rauwkostsalade
- Diverse broodsoorten
- Boter en kruidenboter
- Diverse sausjes

Warme gerechten
- Hete kip (champignon, paprika, ui)
- Satéstokjes met satésaus
- Beenham gebraden
- Varkenshaas met stoganoffsaus
- Gevulde zalmrolletjes met
pangafilet in witte-wijnsaus
- Nasi
- Aardappelgarnituur
- Friet

€41 P.P.

Wilt u een pakket uitbreiden of aanvullen? Dat kan! Vraag naar de mogelijkheden.

Vanaf 25 personen

SUGGESTIE BUFFETTEN
STAMPPOT

KAASPLANKJE

NAGERECHT 1

NAGERECHT 2

- Worstelstamp
- Zuurkool met spek
- Boerenkool

- Oude kaas, 1 jaar oud
- Brandnetelkaas
- Boerenkaas, Jong belegen
- Brie
- Port salut

- 3 verschillende ijssoorten
- Tiramisu
- Cappuccino Rol
- Slagroom
- Omelet Sibérienne
- Warme kersen

- 3 verschillende ijssoorten
- 3 verschillende bavaroises
- Chocoladetaart
- Omelet Sibérienne
- Warme kersen
- Warme apfelstrudel
- Vers fruit, seizoensgebonden Slagroom
- Chocoladesaus
- Caramelsaus

€5,75 P.P.

€6,25 P.P.

€8,25 P.P.

- Brabantse gehaktbal
- Brabantse haché
- Rookworst
- Uitgebakken spek
- Appelmoes
- Zaanse mosterd
- Piccalilly

€12,50 P.P.

Wilt u een pakket uitbreiden of aanvullen? Dat kan! Vraag naar de mogelijkheden.

Vanaf 25 personen

HAPJES 1
koude gerechten

- Gerookte zalm
- Haringfilet met uitjes
- Salade van krab
- Asperges met ham
- Diverse patésoorten
- Eiersalade
- Kipkerrie salade
- Diverse kazen
- Gevulde eieren
- Diverse broodsoorten
- Boter en kruidenboter

€13,50 P.P.

HAPJES BUFFETTEN
HAPJES 2

HAPJES 3

HAPJES 4

koude gerechten

Koude gerechten

Koude gerechten

- Haringfilet met uitjes
- Palingfilet
- Asperges met ham
- Diverse kazen
- Sandwiches met vis en vlees Filet Americain
- Eiersalade
- Vissalade
- Gevulde eieren
- Diverse broodsoorten
- Boter en kruidenboter

- Gerookte zalm
- Haringfilet met uitjes
- Gerookte makreelfilet
- Rauwe ham met meloen
- Diverse soorte paté
- Tonijnsalade
- Champignonsalade met kalkoen
- Pittig gevulde eieren
- Diverse broodsoorten
- Kruidenboter

warme gerechten

- Mini satéstokjes met satésaus
- Gekruide kippenvleugels

- Gehaktballetjes met pikante saus
- Mini satéstokjes met satésaus
- Gekruide kippenvleugels
- Varkenshaaspuntjes in kerriesaus

€16 P.P.

€18,50 P.P.

Warme gerechten

- Diverse wraps vis en vlees
- Diverse sandwiches vis en vlees
- Garnalen in pesto-olie
- Diverse kazen
- Tomaatjes gevuld met krabsalade
- Rauwe ham met meloen
- Kipsaté salade
- Garnalen salade
- Pittig gevulde eieren
- Diverse broodsoorten
- Kruidenboter
- olijven
Warme gerechten

- Gekruide kippenvleugels
- Gevulde paddenstoel
- Gemengde pittige worstjes
- Grote garnalen in knoflook

€21 P.P.

Wilt u een pakket uitbreiden of aanvullen? Dat kan! Vraag naar de mogelijkheden.

Hoeveel kunt u er op?

HAPJES ASSORTIMENT
KOUDE HAPJES
Toast met vis of vlees
Stokbroodje deluxe met vis of vlees
Sandwich met vis of vlees
Wrap met vis of vlees
Schelpje met Hollandse garnalen en appel
Tomaatjes gevuld met krabsalade , kipsalade
en kerrie salade Gevulde eieren
Pittig gevulde eieren
Tomaten en kaas-pitjes
Kipspiesjes met ananas en basilicum

Per stuk
€0,90
€1,50
€0,60
€0,60
€2,50
€0,90
€0,60
€0,80
€0,50
€1,10

KOUDE HAPJES
Diverse quichehapjes
Mini saucijzenbroodjes
Mini worstenbroodjes
Mini pizza’s
Mini snacks (diverse hapjes gemixt)
Kipjuweeltjes
Kiploempiaatjes
Vlammetjes
Hotmix (pittige mix)
Borrelmix klassiek met Van Kwekkeboom
Mini kip mix (diverse kip hapjes)
Spicy chickenwings
Gehaktballetjes (in tomaten- of satésaus)
Mini kipsaté stokjes
Butterflygarnalen (gefrituurde garnalen)

Wilt u een pakket uitbreiden of aanvullen? Dat kan! Vraag naar de mogelijkheden.

Per stuk
€0.75
€0,60
€0,60
€0,95
€0,50
€0,90
€0,70
€0,70
€0,80
€0,80
€0,60
€1,00
€0,70
€0,80
€1,50

Je krijgt geen 2de kans voor een eerste indruk

WELKOMSTDRANKJES / GEBAK
DRANKJES
Kir Royal
Champagne
Moscato d’ asti
Prosecco
Mokaï
Hugo
Alcoholvrij
Perzik champagne
Mocktail

GEBAK

Per glas
€5,50
€7,50
€4,25
€4,25
€4,25
€4,25

Nougatine gebak
Gesorteerd gebak
Slagroomsoesje
Petitfour
Bossche bol middelgroot

TAARTBUFFET
€2,75
€2,30
€0,80
€2,00
€2,50

Taartbuffet vanaf 50 personen €2,75

BRUIDSTAART

In overleg mogelijk
Vraag naar onze diverse
mogelijkheden

€3,20
€3,25

Wilt u een pakket uitbreiden of aanvullen? Dat kan! Vraag naar de mogelijkheden.

Al het goede komt uit de tap

CUNSUMPTIEPRIJZEN
Koffie of thee
Bier
Wijn (wit, rosé en rood)
Fris
Alcoholvrij bier
Radler
Buitenlandse bieren
Buitenlandse mixdranken
Binnenlandse mixdranken
Port/Sherry/Vermouth
Jenever
Likeuren
Cognac
Chocolademelk en fristi

Per drankje
€2,40
€2,75
€3,50
€2,75
€2,50
€2,50
Vanaf €4
€4,75
€2,50
€3,25
€2,75
€5,00
€2,95
€2,50

50-100 pers
€2,20
€2.55
€3,30
€2,55
€2,50
€2,50
Vanaf €4
€4,00
€2,30
€3,00
€2,50
€4,80
€2,95
€2,50

>100 pers
€2,00
€2,35
€3,10
€2,35
€2,50
€2,50
Vanaf €4
€4,00
€2,10
€3,00
€2,50
€4,80
€2,95
€2,50

Andere dranken verkrijgbaar op aanvraag

Wilt u een pakket uitbreiden of aanvullen? Dat kan! Vraag naar de mogelijkheden.

Sluit uw avond af met een

LATE NIGHT SNACK
KOUDE BROODJES
Broodje ham
Broodje kaas
Broodje ham en kaas

Per stuk
€2,50
€2,50
€2,75

WARME BROODJES
Stokbroodje ham en kaas
Broodje kroket
Broodje frikandel
Worstenbroodje
Saucijzenbroodje
Broodje gebakken ei
Broodje shoarma
Broodje gyros

Per stuk
€2,95
€2,80
€2,80
€2,40
€2,10
€1,90
€5,75
€5,75

SNACKS
Friet met mayonaise
Frikandel
Kroket

Wilt u een pakket uitbreiden of aanvullen? Dat kan! Vraag naar de mogelijkheden.

Per stuk
€2,30
€1,90
€1,90

