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Consumptie assortiment 1
Frisdranken
Vruchtensappen
Cola
Jus d’orange
Cola Zero
Appelsap
Fanta		
Cassis
Pils
Sprite
Heineken (van de tap)
Ice tea
Heineken 0.0%
Mineraalwater Rood
Amstel Radler
Mineraalwater Blauw
Amstel Radler 0%
Bitter lemon
Tonic
Binnenlands gedistilleerd
Rivella
Vieux
Chocomel
Jonge jenever
Fristi
Schrobbelèr

Wijnen
Droge witte wijn
Zoete witte wijn
Rosé
Rode wijn
Port
Rode port

Warme dranken
Koffie
Koffie (cafeïne vrij)
Thee
Cappuccino
Espresso
Drankenarrangement
Drankenarrangement
Drankenarrangement
Drankenarrangement
Drankenarrangement

1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur

€
€
€
€
€

5,75 p.p.
11,50 p.p.
16,50 p.p.
21,00 p.p.
25,50 p.p.

Drankenarrangement

per extra half uur

€

3,00 p.p.
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Consumptie assortiment 2
Frisdranken
Vruchtensappen
Cola
Jus d’orange
Cola Zero
Appelsap
Fanta		
Cassis
Pils
Sprite
Heineken (van de tap)
Ice tea
Heineken 0.0%
Mineraalwater Rood
Amstel Radler
Mineraalwater Blauw
Amstel Radler 0%
Tonic		
Bitter lemon
Warme dranken
Rivella
Koffie
Fristi
Koffie (cafeïne vrij)
Chocomel
Cappuccino
Espresso
Binnenlands gedistilleerd Thee
Jonge jenever		
Vieux
Port
Schrobbelèr
Rode port
Likeuren
Amaretto
Cointreau
Licor 43
Tia Maria

Wijnen
Droge witte wijn
Zoete witte wijn
Rode wijn
Rosé
Speciaalbieren
Affligem blond
Affligem dubbel
Affligem Tripel
Buitenlands gedistilleerd
Bacardi
Vodka
Malibu
Famous Grouse
Gin

Digestieven
Cognac Courvoisier VS

Drankenarrangement
Drankenarrangement
Drankenarrangement
Drankenarrangement
Drankenarrangement

1 uur
2 uur
3 uur
4 uur
5 uur

€
€
€
€
€

6,75 p.p.
13,50 p.p.
19,50 p.p.
24,50 p.p.
29,00 p.p.

Drankenarrangement

per extra half uur

€

3,50 p.p.
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Prijzen per consumptie
Frisdrank (Cola, Cola light, Fanta, Sprite en Cassis)		
Frisdrank overig (Ice tea, Tonic, Bitter lemon en Rivella)		
Mineraalwater		
Vruchtensappen		
Chocomel / Fristi		

€
€
€
€
€

Koffie / Thee		
Cappuccino		

€ 2,00
€ 2,20

Pils van de tap
vanaf
Speciaal bier
vanaf
Wijn		
Binnenlands gedistilleerd		
Buitenlands gedistilleerd		
Digestieven
vanaf

€
€
€
€
€
€
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2,20
2,30
2,20
2,40
2,50

2,30
4,00
3,50
3,00
3,80
4,70

Receptiearrangement
●
●
●

3 uur

Onbeperkt consumpties binnenlands gedistilleerd
Tafelgarnituur, gemengde nootjes en kaaskoekjes
4 Gesorteerde snacks (bitterbal, kaassoufflé, gamba, frikandel, groente loempia)
€ 21,00 p.p.

Receptiearrangement
●
●
●

4 uur

Onbeperkt consumpties binnenlands gedistilleerd
Tafelgarnituur, gemengde nootjes en kaaskoekjes
6 Gesorteerde snacks (bitterbal, kaassoufflé, gamba, frikandel, groente loempia)
€ 26,00 p.p.

Feestavond
●
●

●
●

4 uur

Onbeperkt consumpties binnenlands gedistilleerd
Op tafel borrelplank bestaande uit:
● Hartige soesjes
● Gambaspiesjes
● Buideltjes van ribeye met kruidenroomkaas
● Blokjes oude streekkaas van Boer Jan
● Gemarineerde olijfjes
● Groentestengels met kruidendip
3 Gesorteerde snacks (bitterbal, kaassoufflé, gamba, frikandel, groente loempia)
2 Warme bladerdeeghapjes
€ 28,50 p.p.
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Feestavond, met hapjesbuffet
●
●
●

4 uur

Onbeperkt consumpties uit het binnenlandse assortiment
Tafelgarnituur met gemengde nootjes en kaasknabbels
Hapjesbuffet met:
● Diverse soorten brood- en toastsoorten
● Groentechips met kerriedip
● Roomboter, pestoboter en olijventapenade
● Klassiek gerookte zalm, gerookte forel en gerookte makreel
● Wraps met romige geitenkaas en courgette
● Wraps met rundercarpaccio, rucola en rode pesto
● Kazen uit alle windstreken, notenbrood en aceto-balsamicostroop
● Buideltjes van Parmaham en meloen
● Garnalensalade met groene appel en venkel
● Gemarineerde olijven
● Met roomkaas gevulde peppadews
● Kipspiesjes  met pikante saus
● Gekruide gehaktballetjes met mosterdsaus
● Gepaneerde gamba’s met knoflooksaus
€ 41,00 p.p.
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Feestavond met saté-beenhambuffet

4 uur

Vanaf 30 personen
●
●
●
●
●
●
●

Onbeperkt consumpties uit het binnenlandse assortiment
Tafelgarnituur met gemengde nootjes en kaasknabbels
2 Gesorteerde snacks
‘A la minute’ gesneden beenham met witte zachte broodjes en honing-tijmsaus
Kipsaté met satésaus (1 stok p.p.)
Gedroogde uitjes en kroepoek
Stokbrood met kruidenboter
€ 33,50 p.p.

Aanvullingsopties Recepties en Feestavonden
●
●
●
●
●
●

Koffie/thee met petit fours
Koffie/thee met gesorteerd gebak
Ontvangst met Cava
Aanvulling buitenlands gedistilleerd 3 uur
Aanvulling buitenlands gedistilleerd 4 uur
Puntzak frites met fritessaus ter afsluiting
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€
€
€
€
€
€

3,00 p.p.
3,50 p.p.
2,50 p.p.
3,00 p.p.
3,50 p.p.
2,50 p.p.

Buffet arrangement 1

4 uur

Vanaf 25 personen
●

Onbeperkt consumpties uit het binnenlands gedistilleerde assortiment

Wit en bruin stokbrood met kruidenboter en pestoboter
●	Rundvleessalade verrijkt met rundercarpaccio, oude kaas, croutons en een tomaatbasilicumdressing
● Kartoffelsalade met uitgebakken spekjes, bosui, zilverui en gehakte peterselie
● Pastasalade met ham, bacon, chorizo, paprika en rode pesto
● Tomaat-komkommersalade met rode ui en dilledressing
●

●

Grof gesneden beenham met pepersaus
Runderhamburgers met gebakken uien
Roergebakken kipsaté met pindasaus, kroepoek en gedroogde uitjes

●

Frites met fritessaus

●
●

€ 39,50 p.p.

Buffet arrangement 2

4 uur

Vanaf 25 personen
●

Onbeperkt consumpties uit het binnenlands gedistilleerde assortiment

Wit en bruin stokbrood met kruidenboter en pestoboter
●	Rundvleessalade verrijkt met rundercarpaccio, oude kaas, croutons en een tomaatbasilicumdressing
● Pastasalade met tonijn, kappertjes, rode ui, cherrytomaat en knoflook
●	Salade van krielaardappel met kip, pesto, ei, asperge, komkommer, tomaat en
haricots verts
● Rucolasalade met feta, tomaat en bisilicumdressing
●

●
●

●
●
●

●
●

Wraps met kropsla, roomkaas en zongedroogde tomaat  
Wraps met rucola, Parmaham en rode pesto
Varkenshaasmedaillons in champignon roomsaus
Boeuff Bourguignonne, Franse runderstoofschotel
Diverse soorten witvis op een bedje seizoensgroenten met een saus van kerrie
Gebakken aardappels
Frites met fritessaus

€ 42,00 p.p.
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Buffetarrangement 3

4 uur

Vanaf 25 personen
●

Onbeperkt consumpties uit het binnenlands gedistilleerde assortiment

Wit en bruin stokbrood met kruidenboter, pestoboter en aioli
●	Rundvleessalade verrijkt met rundercarpaccio, oude kaas, croutons en een tomaatbasilicumdressing
●	Boerensalade met kaas van ‘Jan’, croutons, gepofte tomaten, gemengde noten,
komkommer en yoghurt kruidendressing
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●

Gerookte ribeye, met gepofte tomaat, noten en mozerella en pestodressing
Prosciutto, proeverij van gedroogde vleeswaren
Gerookte Krimpense zalm met garnalensalade
Glaasjes makreelsalade
Gebakken kippendijen met hartige lekkernijen en een kruidenjus
Biefstukpuntjes met grove groenten en een saus van roze pepers
Zalm en heilbot op een bedje seizoensgroenten met dragonsaus
Aardappelgratin met gegratineerde kaas van boer Jan
Frites met fritessaus
€ 45,00 p.p.
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Buffetarrangement 4

4 uur

Vanaf 25 personen
●

Onbeperkt consumpties uit het binnenlands gedistilleerde assortiment

Diverse soorten brood met kruidenboter, Hummus, aioli en olijventapenade
● Rundercarpaccio met rucola, croutons, Parmezaanse kaas en tomaat-basilicumdressing
● Salade van rode biet met ui, feta, appel en veldsla
●	Broccolisalade met paddenstoelen, pompoen, rode ui, noten, croutons, tomaat en een
dressing van blauwe kaas
● Krokante stengels omwikkeld met Parmaham
● Spiesjes met gamba en tomaat
● Olijven met feta
●	Kip-pestosalade met roseval aardappels, zongedroogde tomaat, artisjok, mozzarella en
basilicum
● Glaasje met avocado en zalm met een wasabi dressing
●

●
●
●
●

●
●

Gegrilde kippendij met gepofte groenten en een saus van knoflook
Varkensfiletrollade op een bedje van paddenstoelen met pruimensaus
À la minuut gesneden diamanthaas met portjus
Diverse vissoorten en gamba’s met suikerpeultjes, bospeen en kruidensaus
Geroosterde aardappels in de schil
Frites, fritessaus
€ 47,00 p.p.
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Buffetarrangement 5

4 uur

Vanaf 25 personen
●	Onbeperkt

consumpties uit het binnenlands gedistilleerde assortiment

●	Diverse

soorten brood met kruidenboter, Hummus, aioli en olijventapenade
●	Rundertartaartjes met truffelmayonaise
●	Glaasje zalmblokjes met avocado en een wasabi dressing
●	Hartige soesjes, gevuld met mousse van gerookte forel
●	Met roomkaas gevulde peppadews
●	Grove boerensalade met truffelaardappel, kaas, croutons, appel, bietjes, tomaat, bleekselderij en kruidendressing
●	Salade Niçoise; salade met tonijn, haricots verts, paprika, ei, rode uit en olijven
●	Vitello tonato; zacht gegaarde kalfsmuis met tonijnmayonaise, kappertjes, Parmezaanse
kaas, sjalot en rucola
●	Garnalensalade van Hollandse en Noorse garnalen met appel en venkel
●	Kippendijen

met spek, ui en prei geserveerd met kruidenjus
●	Boeuff Bourguignonne
●	Combinatie van Heilbotfilet en Schotse zalm met seizoensgroenten en antiboise
●	À la minuut gesneden runderlende met stroganoffsaus
●	Gepofte

Rozevalaardappels
●	Frites, fritessaus

€ 49,00 p.p.
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Aanvullingsopties buffetarrangementen
●
●
●
●
●
●

Koffie/thee met petit fours
Koffie/thee met gesorteerd gebak
Koffie/thee met zoete versnaperingen ter afsluiting
Koffie/thee met bonbons van Luux ter afsluiting
Ontvangst met Cava
Aanvulling buitenlands gedistilleerd 4 uur

Tafelgarnituur
● Hartige etagère met:
● Hartige soesjes
● Gambaspiesjes
● Buideltjes van ribeye met kruidenroomkaas
● Blokjes oude streekkaas van Boer Jan
● Gemarineerde olijfjes
● Groentestengels met kruidendip
●

Gemengde nootjes met kaaskoekjes en kaasbolletjes
snack (bitterballen, frikandelletjes,
kaassoufflé’s, groenteloempia’s, gepaneerde gamba’s)

€ 3,00 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 2,25 p.p.
€ 3,25 p.p.
€ 2,50 p.p.
€	 3,50 p.p.

€ 4,75 p.p.
€ 1,50 p.p.

●	Warme

Dessertbuffet 1		
● Crème brûlée		
● Tiramisu met Bastognekoek		
● Panna cotta met framboos		
● Gebrande vanille ijstaart 		
● Mousse van pure chocolade
€ 9,50 p.p.
Dessertoptie 3
● IJsco bakfiets, hoornjes schepijs
Vanille, chocolade, framboos, citroen

€ 0,95 p.st.

Dessertbuffet 2
● Browny met caramelsaus
● Salade van vers fruit
● Vanille hangop
● Gebrande vanille ijstaart
€ 8,00 p.p.

€ 2,75 p.p.
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Dinerarrangement 3 of 4 gangen
●	Onbeperkt

3 uur

consumpties uit het binnenlands gedistilleerde assortiment

Menu 1 vlees:
●	Gerookte ribeye met gepofte tomaat, noten en mozerella en pestodressing
>
●	Soep

naar keuze: tomatensoep, mosterdsoep, champignonsoep en groentesoep
>

●	Parelhoen

met seizoensgroenten, en jus van laurier
>

●	Hangop

met seizoensfruit

Menu 1 vis:
●	Salade met makreel, avocado, sojaboontjes, appel, bosui, komkommer en dressing van
wasabi
>
●	Soep

naar keuze: tomatensoep, mosterdsoep, champignonsoep en groentesoep
>

●	Gebakken

zalm met broccolipuree, peulen, gepofte tomaat en beurre blanc
>

●	Hangop

met seizoensfruit
3 gangen all-in arrangement 3 uur
€ 52,00 p.p.
4 gangen all-in arrangement 4 uur	 € 61,00 p.p.
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Dinerarrangement 4 gangen
●	Onbeperkt

4 uur

consumpties uit het binnenlands gedistilleerde assortiment

Menu 2 vlees:
●	Rundercarpaccio met Parmezaanse kaas en zongedroogde tomaat, rucola, croutons  en
een tomaat-basilicumdressing
>
●	Bospaddenstoelen gegratineerd met Camembert en een knoflookcrostini
>
●	Ossenhaas met stoofvlees, haricot verts en een aardappelrösti met kalfsjus
>
●	Proeverij van zoet

Menu 2 vis:
●	Sashimi van rauwe zalm en een roosje van gerookte zalm met een zeewiersalade,
furikake, wasabi en sojasaus
>
●	Dorade met wilde spinazie en antiboise
>
●	Heilbot met gebakken ‘little gem’, aspergetips, truffelaardappel en saus van dragon
>
●	Proeverij van zoet
4 gangen all-in arrangement 4 uur	 € 64,00 p.p.
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Aanvullingsopties dinerarrangementen
●
●
●
●
●
●

Koffie/thee met petit fours
Koffie/thee met gesorteerd gebak
Koffie/thee met zoete versnaperingen ter afsluiting
Koffie/thee met bonbons van Luux ter afsluiting
Ontvangst met Cava
Aanvulling buitenlands gedistilleerd 4 uur

Tafelgarnituur
● Hartige etagère met:
● Hartige soesjes
● Gambaspiesjes
● Buideltjes van ribeye met kruidenroomkaas
● Blokjes oude streekkaas van Boer Jan
● Gemarineerde olijfjes
● Groentestengels met kruidendip
●

Gemengde nootjes met kaaskoekjes en kaasbolletjes
snack (bitterballen, frikandelletjes,
kaassoufflé’s, groenteloempia’s, gepaneerde gamba’s)

€ 3,00 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 2,25 p.p.
€ 3,25 p.p.
€ 2,50 p.p.
€	 3,50 p.p.

€ 4,75 p.p.
€ 1,50 p.p.

●	Warme

€ 0,95 p.st.

Vegetarisch menu
● Salade Caprese: salade van tomaat en mozzarella met basilicum
>
●	Soep naar keuze: tomatensoep, mosterdsoep, champignonsoep en groentesoep
>
●	Wrap met vegetarische kipreepjes kikkererwten, kidneybeans, sla, tomaat en knoflook
crème fraîche
>
●	Proeverij van zoet
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Walking dinner/amuse diner
●	Onbeperkt
●	Op

4,5 uur

binnenlands gedistilleerde consumpties

tafel: diverse broodsoorten met olijventapenade en pestoboter

●	Pokébowl

met mango, sojaboontjes, avocado, komkommer, gepofte tomaat, zalm en

sojasaus
>
●	Rundercarpaccio met rucola, Parmezaanse kaas, croutons, zongedroogde tomaat en
truffelmayonaise
>
●	Maissoep met popcorn
>
●	Dorade met antiboise op een bedje van spinazie met zongedroogde tomaat
>
●	Surf & Turf: ossenhaas met gamba’s, haricot verts, La Ratte aardappel en een saus
van Calvados
>
●	Sinaasappel cheesecake met ijs van pure chocolade
All-in arrangement 6 gangen 4,5 uur € 69,50 p.p.
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BBQ arrangement 1
●	Onbeperkt

4 uur

consumpties uit het binnenlands gedistilleerde assortiment.

●	Wit

en bruin stokbrood met roomboter en kruidenboter
●	Kartoffelsalade met uitgebakken spekjes, zilverui, bosui en peterselie
●	Pastasalade met ham, bacon, chorizo, paprika en rode pesto
●	Kerriesaus,

knoflooksaus en warme pindasaus

●	Barbecueworst
●	Spies

van gemarineerde varkenshaas
●	Kipspies
●	Runderhamburger

€ 38,50 p.p.

BBQ arrangement 2
●	Onbeperkt

4 uur

consumpties uit het binnenlands gedistilleerde assortiment.

●	Wit

en bruin stokbrood met kruidenboter en pestoboter
●	Kartoffelsalade met uitgebakken spekjes, zilverui, bosui en peterselie
●	Pastasalade met ham, bacon, chorizo, paprika, rode pesto en knoflook
●	Boerensalade met kaas van ‘Jan’, croutons, gepofte tomaten, gemengde noten,
komkommer en yoghurt kruidendressing
●	Punten watermeloen
●	BBQ-groentensaus,

knoflooksaus en warme pindasaus

●	Barbecueworst
●	Spies

van gemarineerde varkenshaas
●	Kipspies
●	Runderhamburger
●	Spies met groenten en paddenstoelen

€ 43,00 p.p.
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BBQ arrangement 3
●	Onbeperkt

4 uur

consumpties uit het binnenlands gedistilleerde assortiment.

●	Diverse

broodsoorten met kruidenboter, pestoboter en olijventapenade
●	Kartoffelsalade met uitgebakken spekjes, zilverui, bosui en peterselie
●	Pastasalade met ham, bacon, chorizo, paprika, rode pesto en knoflook
●	Boerensalade met kaas van ‘Jan’, croutons, gepofte tomaten, gemengde noten,
komkommer en yoghurt kruidendressing
●	Waldorfsalade met vers fruit en walnoten
●	Punten watermeloen
●	BBQ-groentesaus,

knoflooksaus, kerriesaus en warme pindasaus

●	Spies

van gemarineerde varkenshaas
●	Kipspies
●	Runderhamburger
●	Spiesje met in knoflook gemarineerde gamba’s
●	Papilotte met zalm en heilbotfilet  
●	Spies van groenten en paddenstoelen

€ 49,75 p.p.

Aanvullingsopties barbecuearrangementen
●
●
●
●
●
●

Koffie/thee met petit fours
Koffie/thee met gesorteerd gebak
Koffie/thee met zoete versnaperingen ter afsluiting
Koffie/thee met bonbons van Luux ter afsluiting
Ontvangst met Cava
Aanvulling buitenlands gedistilleerd 4 uur

Tafelgarnituur
● Hartige etagère met:
● Hartige soesjes
● Gambaspiesjes
● Buideltjes van ribeye met kruidenroomkaas
● Blokjes oude streekkaas van Boer Jan
● Gemarineerde olijfjes
● Groentestengels met kruidendip
● Gemengde nootjes met kaaskoekjes en kaasbolletjes
●	Warme snack (bitterballen, frikandelletjes,
kaassoufflé’s, groenteloempia’s, gepaneerde gamba’s)
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€ 3,00 p.p.
€ 3,50 p.p.
€ 2,25 p.p.
€ 3,25 p.p.
€ 2,50 p.p.
€	 3,50 p.p.

€ 4,75 p.p.
€ 1,50 p.p.
€ 0,95 p.st.

Bruncharrangement
●	Onbeperkt

3 uur

consumpties uit het binnenlands gedistilleerde assortiment

●	Runderbouillon

met fijn gesneden groenten
>
●	
Koude gerechten
● Roomboter en kruidenboter
● Diverse minibroodjes
● Ambachtelijk vloerbrood, wit en bruin
● Chocoladecroissants, rozijnenbroodjes en mini-croissant
● Fries suikerbrood
● Diverse zoetwaren
● Plakjes streekkaas, Brie, Port Salut en Roche Baron
● Gerookte kalkoen, Parmaham, rosbief
● Gerookte zalm, gerookte forel en gerookte makreel
● Grove eiersalade
● Tonijnsalade
●

Warme gerechten
● Muffin van witlof, oude kaas, appel en beenham
● Roerei met uitgebakken spekjes
● Kalfsragout met paddenstoelen en groene kruiden
All-in arrangement

€ 42,50 p.p.

Aanvullingsopties bruncharrangement
●
●
●
●
●

Koffie/thee met petit fours
Koffie/thee met gesorteerd gebak
Koffie/thee met zoete versnaperingen ter afsluiting
Koffie/thee met bonbons van Luux ter afsluiting
Ontvangst met Cava
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€
€
€
€
€

3,00 p.p.
3,50 p.p.
2,25 p.p.
3,25 p.p.
2,50 p.p.

High tea arrangement

3 uur

●	1,5

uur onbeperkt koffie en thee
●	1,5 uur onbeperkt binnenlands gedistilleerd assortiment
●	Marmelade

en lobbig geslagen room
●	Muffins en brownies
●	Puddingcroissants en rozijnenbroodjes
●	Pannacotta met frambozencoulis
●	Crème Brûlée
●	Wraps

met gerookte zalm, rucola en dillecrème

●	Minibroodjes

met:
●	Rundercarpaccio, rucola en truffeldressing
●	Geitenkaascrème met gegrilde courgette
●	Lolly’s
●
●

van clubsandwich met:
Makreelsalade
Gerookte ribeye met geitenkaascrème

●	Saucijzen-

en kaasbroodjes
All-in arrangement
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€ 28,50 p.p.

Luncharrangement 1
●	Onbeperkt

1,5 uur

melk, karnemelk, jus d’orange, mineraalwater, koffie of thee

●	Sandwich

met zalm, rucola en dillecrème
●	Sandwich met Parmaham, rucola en rode pesto
●	Wrap

met rundercarpaccio, rucola en tomaat-basilicumcrème
●	Wrap met roomkaas, rucola en zongedroogde tomaat
●	Stokbrood

met licht gebraden kalfsmuis, tonijnmayonaise en sjalot
●	Stokbrood met oude kaas, komkommer en aceto balsamicodressing
All-in arrangement

Luncharrangement 2
●	Onbeperkt
●	Soep

€ 19,50 p.p.

1,5 uur

melk, karnemelk, jus d’orange, mineraalwater, koffie of thee

naar keuze: champignon roomsoep, tomatensoep, groentesoep, mosterdsoep

●	Diverse

zachte en harde broodjes
●	Plakjes jonge kaas, belegen kaas en Brie
●	Diverse vleeswaren en rosbief
●	Diverse zoetwaren
●	Saucijzenbroodje
●	Kaasbroodje
●	Kroket
●	Fruitsalade
All-in arrangement
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€ 25,50 p.p.

