Feest arrangement:
Er zijn veel mogelijkheden. We kunnen alles aanbieden. Van alleen drank tot en met een
uitgebreid warm een koud buffet.
En alles er tussen in zoals drank met hapjes, soep, broodje kroket, div. broodjes, friet, enz.
Het basisarrangement is:
Ontvangst met koffie en cake.
4 uur vrij drinken. ( ca 10 soorten frisdrank, 2 soorten bier en ca 3 soorten wijn).
En wat chips en nootjes op tafel.
Alles wordt klaar gezet, maar is wel op basis van zelfbediening.
Prijs is € 14.50 per persoon ouder dan 12 jaar
Dit is uit te bereiden met:
Taart i.p.v. cake komt op € 1.00 extra.
Eenvoudige koude hapjes (Blokje kaas en worst) a € 0.30 per stuk
Wat luxer koude hapjes € 0.80 per stuk. (Met o.a. vis, brie, rundvleessalade)
Warme hapjes € 0.60 per stuk.
Je kunt afsluiten met:
Broodje kroket of frikandel a € 2.00 per stuk
Broodje beenham a € 3.50 per stuk of € 3.75 met wat extra rauwkost.
Diverse belegde broodjes a € 1.20 per stuk
Kopje koffie of thee met chocolatje / bonbon a € 1.70
Uitgebereider eten is ook mogelijk:
Friet met snacks buffet.
Friet en snacks zoals kroket, frikandel, bamischijf, kipcorn.
Losse broodjes, rauwkost en beenham met bijbehorende sauzen.
Prijs is € 6.00 per persoon ouder dan 12 jaar
Friet met snacks buffet luxe uitvoering.
Als extra komt hier bij Huzarensalade, kippenpoten en gehaktballetjes.
Prijs is € 8.50 per persoon ouder dan 12 jaar
Warm en koud buffet, hapjesbuffet, Italiaansbuffet,chineesbuffet, stamppotbuffet of BBQ
mogelijk. Als afsluiting is er een ijsje of koffie met bonbon.
Prijs is € 14.50 per persoon ouder dan 12 jaar
Kompleet arrangement met koffie, thee, cake, chips en nootjes, drank en buffet
Prijs is € 29,00 per persoon.
Dit is evt. nog weer uit te breiden met een visplateau of een toetjesbuffet.
Voor kinderen vanaf 2 t/m 11 jaar welke niet aan het buffet mee doen geldt een
aangepaste prijs. In plaats van buffet krijgen zij friet met snacks en een kinderijsje.
Prijs is € 11.00 per kind van 3 t/m 11 jaar
Kinderen van 0 t/m 2 jaar zijn gratis
Een warm en koudbuffet bestaat uit:
Stokbrood met kruidenboter.
Twee soorten rauwkostsalades.
Rundvleessalade.
Gebakken aardappeltjes.
Drie tot vijf soorten vlees (afhankelijk van de groepsgrootte)
Standaard zitten er gehaktballetjes bij.
Keuze uit kippenpoot, kipsaté, warme beenham, schnitzeltjes, gebakken
zalmmoot, sukadelapjes of varkensrollade.
Ook een lunch of brunch is mogelijk zie bijlage op de pagina downloads.

