Een door de weekse lunch / brunch: (op basis van een verblijftijd van ca 2 uur)
Bestaat uit: Onbeperkt melk, karnemelk, koffie, thee en water.
Soep: keuze uit tomaat, groente of snijbonensoep (humpkes soep)
(aantal soorten afhankelijk van de grote van de groep)
Een sneetje krentenwegge / krentenbol per persoon.
Zachte en harde broodjes wit of bruin.
Beleg: o.a. enkele soorten kaas, jam, hagelslag, ham, schinken, salami of nagelhout.
1 snack per persoon b.v. kroket, frikandel, knakworst, kaassoufflé of kipkorn.
Wat tomaat, komkommer en sla.
Als afsluiting naar keuze een stuk fruit uit de fruitmand.
arrangementsprijs €14.00 per pers. boven de 12 jaar (groepen meer dan 10 pers.)
arrangementsprijs € 10.50 per kind. Kinderen vanaf 3 t/m 12 jaar

Een zaterdagse lunch / brunch: (op basis van een verblijftijd van ca 2 uur)
Bestaat uit: onbeperkt melk, karnemelk, koffie, thee, water en beperkt sinasappelsap.
Soep: keuze uit tomaat, groente of snijbonensoep (humpkes soep) of anders
(aantal soorten afhankelijk van de grote van de groep)
Een sneetje krentenwegge / krentenbol per persoon.
Zachte en harde broodjes wit of bruin, stokbrood en pistoletjes.
Beleg: o.a. enkele soorten kaas, jam, hagelslag, ham, schinken, salami of nagelhout.
Gebakken ei, gekookt ei en kroket, frikadel, knakworst, kaassoufle of kipkorn
Wat tomaat, komkommer en sla.
Als afsluiting naar keuze een stuk fruit uit de fruitmand.
arrangementsprijs € 16.50 per pers. boven de 12 jaar (groepen meer dan 10 pers.)
arrangementsprijs € 13.00 per kind. Kinderen vanaf 3 t/m 12 jaar

Een zondagse lunch / brunch: (op basis van een verblijftijd van 2 uur)
Bestaat uit: Onbeperkt sinasappelsap, melk, karnemelk, koffie, thee en water.
Soep: keuze uit tomaat, groente of snijbonensoep (humpkes soep) of anders
(aantal soorten afhankelijk van de grote van de groep)
Een sneetje krentenwegge / krentenbol per persoon.
Zachte en harde broodjes, stokbrood, pistoletjes, toast en roggebrood.
Beleg: o.a. diverse soorten kaas, jam, hagelslag, ham, schinken, salami of nagelhout.
Gebakken ei, gekookt ei, kroket, frikadel, knakworst, kaassoufle of kipkorn.
Wat tomaat, komkommer en sla.
Hartige taart en salade
Als afsluiting naar keuze een stuk fruit en / of een bakje yoghurt met pruimen.
arrangementsprijs € 18.50 per pers. boven de 12 jaar (groepen meer dan 10 pers.)
arrangementsprijs € 15.00 per kind. Kinderen vanaf 3 t/m 12 jaar

Aanpassingen en veranderingen zijn in overleg mogelijk.
We kunnen met diëten, in overleg, altijd rekening houden.
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