
Verjaardag

2x koffie

Gebak

2x Koud hapje     

2x Warm hapje       

Onbeperkt consumpties

voor 3 uur       €17,50

voor 4 uur       €20,50

voor 5 uur       €23,50



Feestarrangementen

2x koffie

Gebak

Regelmatig koude en warme hapjes eventueel ook een 
grote snack naar keuze:

Slaatje rundvlees / huzaren

Saté met stokbrood

Drumstick

Puntzak frites

Onbeperkt consumpties

voor 3 uur       €25,00

voor 4 uur       €29,50

voor 5 uur       €32,50



Koffie        €1,90

Consumpties       €2,25

Gebak        €2,15

Cake & Soesjes       €1,50

Snacks warm       €0,60

Snacks koud       €0,80
  
Gehaktballetjes       €1,50

Huzarenslaatje       €2,00

Drumsticks       €2,25

2 stokjes saté + saus en stokbrood  €3,50

Nootjes, per schaal     €2,50

Belegd bolletje met ham of kaas   €2,50

Puntzak frites      €2,25

Prijzen algemeen

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon.



Luxe Koude borrelhapjes

Gevulde mini tomaatjes

Komkommer met kruidenroomkaas

Stokbrood met zalm, gerookte kipfilet, brie enz.

Haring op roggebrood met bieslook

Ardennerham met meloen of ananas

Gehaktballetjes (ook warm te serveren)

Gevulde eieren

Soesjes gevuld met ham of kaas mousse

Cupjes met filet American

Gerookte zalm met monchou

€1,50 per stuk

Eenvoudige koude borrelhapjes:

Blokjes kaas

Worstrolletjes met augurk

Ei met rookvlees

Grillworst

Leverworst

Boerenmetworst

Hamrolletjes met asperge

€0,80 per stuk

Koude hapjes



Buffet A

Buffet A €16,50 per persoon

Nasi

Frites

Saté

Gehaktballetjes

Drumsticks

Babi pangang

Huzarensalade

Stokbrood

Kruidenboter

Diverse sauzen

Tevens kunt u uw buffet A uitbreiden met:
2x koffie, gebak en onbeperkte consumpties voor €36,50

Voor ieder extra uur wordt €3,- p.p. in rekening gebracht.

Voor kinderen hanteren wij speciale prijzen.
Basisprijs €36,50 is gebasseerd op 4 uur feest. 



Buffet B

Buffet B €18,50 per persoon

Frites

Gebakken aardappelen

Huzarensalade/Rundvlees

Kipschnitzel

Saté

Varkensschnitzel

Stokbrood

Kruidenboter

Diverse sauzen

Tevens kunt u uw buffet B uitbreiden met:
2x koffie, gebak en onbeperkte consumpties voor €38,50

Voor ieder extra uur wordt €3,- p.p. in rekening gebracht.

Voor kinderen hanteren wij speciale prijzen.
Basisprijs €38,50 is gebasseerd op 4 uur feest. 



Buffet C

Buffet C €20,50 per persoon

Frites

Gebakken aardappelen

Huzarensalade/Rundvlees

Gehaktballetjes

Beenham met honing-mosterdsaus

Saté

Varkenshaas in roomsaus

Stokbrood

Kruidenboter

Diverse sauzen

Tevens kunt u uw buffet C uitbreiden met:
2x koffie, gebak en onbeperkte consumpties voor €40,50

Voor ieder extra uur wordt €3,- p.p. in rekening gebracht.

Voor kinderen hanteren wij speciale prijzen.
Basisprijs €40,50 is gebasseerd op 4 uur feest. 



Buffet D

Buffet D €24,50 per persoon

Frites

Gebakken aardappelen

Huzarensalade

Zalmsalade

Visschotel

Gehaktballetjes

Drumsticks

Beenham met honing-mosterdsaus

Varkenshaas in roomsaus

Stokbrood

Kruidenboter

Diverse sauzen

Tevens kunt u uw buffet D uitbreiden met:
2x koffie, gebak en onbeperkte consumpties voor €44,50

Voor ieder extra uur wordt €3,- p.p. in rekening gebracht.

Voor kinderen hanteren wij speciale prijzen.
Basisprijs €44,50 is gebasseerd op 4 uur feest. 



Extra’s

Vis
Haring        €1,95
Paling        €2,95
Zalm         €2,45
Forel         €1,85
Meerval        €1,85
Kibbeling       €1,95

Vlees
Beenham        €3,00
Saté         €2,50
Varkenshaas       €3,00
Ham met meloen      €2,50

Salades
Zalmsalade      €2,75
Rauwkostsalade      €2,25
Fruitsalade       €2,50
Stoofpeertjes      €1,25

Nagerecht
IJs en pudding buffet     €4,50
Extra fruit       €2,00

Bovengenoemde prijzen zijn per persoon.



BBQ / Reuze koekenpan

Barbecue of reuze koekenpan: €19,00

Karbonade       
Hamburger        
Shaslick        
Saté         
Speklapje        
Kipfilet       
Frites
Huzarensalade       
Stokbrood        
Diverse sauzen       
Kruidenboter     
Fruit van het seizoen

Barbecue de luxe of reuze koekenpan: €21,00

Biefstuk       
Karbonade        
Kipfilet        
Hamburger         
Speklapje        
Saté       
Shaslick
Salades       
Sauzen
Huzarensalade
Champignons
Paprika
Frites
Stokbrood
Kruidenboter
Fruit van het seizoen

    

All-in prijs is €38,- p.p.
gedurend een feest van 

4 uur. Voor ieder extra 
uur wordt €3,- p.p. 

in rekening gebracht. 

All-in prijs is €40,- p.p.
gedurend een feest van 

4 uur. Voor ieder extra 
uur wordt €3,- p.p. 

in rekening gebracht. 


