Ontvangsten & Arrangementen
Koffie/thee
koffie of thee per kop,
te combineren met
taartenbuffet (min. 100 pers)
klein receptiegebak
gesorteerd gebak
petit four
bruidstaart
bonbon
Zeeuwse bolus
mini bolus
saucijzenbroodje of kaasbroodje
belegd broodje ham/kaas
luxe belegd landbrood
(diverse soorten)
Dranken Prijzen per consumptie
Welkomstbubbels
Cava
Hollands plateau (gem. prijs)
Op tafel Prijzen per persoon
zoutjes en nootjes
nootjes mix
Bittergarnituur Prijzen per hapje
koud bittergarnituur kaas, canapé brie,
stokbrood tonijnsalade, canapé filet
Americaine, canapé haring (seizoen),
wrap carpaccio
warm bittergarnituur bitterbal, kipstick,
bamiballetje, kaaspuckie, partyballetje,
nasihapje, hai fong balletje
luxe koude hapjes canapé carpaccio,
Ardennerham met meloen, canapé
haring, canapé filet Americaine, cupje
garnalen
luxe vis hapjes cupje Hollandse garnalen,
zalmwrap, canapé gerookte forel, cupje
krabsalade, canapé haring (seizoen)
luxe warme hapjes mini pizza,
saucijzenbroodje, kaasbroodje,
assortiment mini kroketten

€

2,35

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
v.a. €

3,35
3,35
3,85
3,35
8,95
1,00
2,10
1,35
2,85
2,50
4,50

€
€
ca. €

4,25
4,25
2,75

€
€

1,25
0,75

€

1,10

€

1,10

€

1,40

€

2,00

€

1,75

Arrangementen Prijzen per persoon, min. 50 personen
17,50
2 uurs receptie arrangement
€
1x koffie met taartenbuffet*
consumpties Hollands plateau
zoutjes en nootjes op tafel
3x koud/warm bittergarnituur
2 uurs receptie arrangement “luxe”
€
19,50
1x koffie met zoete lekkernijen
consumpties Hollands plateau
luxe zoutjes en nootjes op tafel
2x luxe koud&vis/1x luxe warm hapje
uitbreidingsarrangement per uur
€
7,50
consumpties Hollands plateau
2x koud/warm bittergarnituur
Avond arrangement (max. 5 uur)
€
34,50
1x koffie met taartenbuffet*
consumpties Hollands plateau
zoutjes en nootjes op tafel
7x koud/warm bittergarnituur
* Het taartenbuffet is vanaf 100 personen.
Bij kleinere aantallen wordt receptiegebak geserveerd.
Bovenstaande arrangementen zijn ter illustratie.
De uiteindelijke samenstelling kan geheel op uw wensen
worden afgestemd.
Uitbreidingen Prijzen per persoon

saté, twee stokjes met satésaus, stokbrood
en kroepoek
puntje frites met mayonaise
broodje warme beenham met saus
mini broodje hamburger
broodje met een ambachtelijke kroket

Deze prijslijst geeft een indicatie van de mogelijkheden. Uiteraard helpen en adviseren we graag bij het samenstellen van een
maatwerkaanbieding.
Januari 2019 - Prijswijzigingen voorbehouden.
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