FOOD BOEK
2020

Feestarrangementen

Feestavondarrangement

€ 34,50 p.p. (kinderen 3 t/m 12 jaar € 12,75 p.p.)

Tijdsduur: 5 uur
Minimaal 25 personen







Ontvangst met onbeperkt koffie/ thee met mini gebak*
Onbeperkt basic arrangement (compleet arrangement + €4,00p.p.)
Gemengde nootjes en zoutjes op tafel
5 hapjes per persoon
o Diverse gevulde wraps
o Hapje met tomaat, mozzarella en pesto
o Gemengd warm bittergarnituur
o Bitterballen
o Mini saté met satésaus
Afsluiting met puntzak friet of een Brabants worstenbroodje

* Uit te breiden met een glaasje prosecco + € 2,75 p.p.
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Feestarrangementen

Feestarrangement Walking diner 5-gangen

€ 57,00 p.p. (kinderen 3 t/m 12 jaar € 15,50)

Tijdsduur: 4 uur
Minimaal 20 personen




Ontvangst met onbeperkt koffie/ thee met mini gebak*
Onbeperkt basic arrangement (compleet arrangement + €4,00p.p.)
5-gangen diner van kleine gerechtjes uitgeserveerd
o Koud voorgerecht
o Warm voorgerecht
o Soep
o Hoofdgerecht
o Nagerecht

Wij bespreken graag samen met u de wensen voor de invulling van het diner.
* Uit te breiden met een glaasje prosecco + € 2,75 p.p.
* Uit te breiden met een tussengerecht (na de soep) + € 6,25 p.p.
* Uit te breiden met een spoom (na de soep) + € 3,75 p.p.
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Welkomstdrankje

Prosecco

€ 3.75 p.s.

Prosecco is een mousserende Italiaanse wijn die op dit moment erg in trek is. De smaak is minder scherp dan champagne,
eerder zacht en verfrissend. Prosecco kan heel goed als aperitief geschonken worden en is een aanrader bij de ontvangst van gasten.
Sua Sparkeling

€ 4.50 p.s.

Wijn met passie; Sua Unico Amore (Your only love). De wijn komt uit Mendoza en wordt geproduceerd door Bodega Dante Robino,
specialist in het maken van mousserende wijnen. Sua is gemaakt van de druiven Chenin Blanc en Ugni Blanc en wordt voorzien van
aardbeienpulp. 100% naturel. Door de zachte rode bubbels en lager alcohol percentage is het een ideaal aperitief en feestwijn.

Champagne

€ 7.50 p.s.

Fris levendige, fijne en delicate Champagne. De geur van citrusvruchten en witte bloemen gecombineerd met de geur van kleine rode
vruchten. De wijn is rond, uitgebreid, delicaat en langdurig. De smaak is zuiver zonder droog te zijn.

Non alcoholische variant met bubbels

€ 3.60 p.s.
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Drank Arrangement

Drankarrangement op nacalculatie
Warme dranken (koffie en thee)

€ 2.15

Wijnen

€ 3.75

Frisdranken

€ 2.20

Mix dranken vanaf

€ 5.50

Tapbier

€ 2.40

Likeuren en cognacs vanaf

€ 4.50

Radler 2.0, Radler 0.0, Bavaria 0.0

€ 2.75

Speciale bieren vanaf

€ 3.95

Drankarrangement Basic
Dit arrangement bevat het onbeperkt gebruik van:






Tapbier
Radler 2.0, Radler 0.0, alcoholvrij bier
Witte wijn, rode wijn en rosé (huiswijnen)
Frisdrank en vruchtensappen
Koffie en thee

De kosten per persoon:
3 uur

€ 18.75

4 uur

€ 21.75

5 uur

€ 24.75

6 uur

€ 27.75
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Drankarrangement Compleet
Dit arrangement bevat het onbeperkt gebruik van:









Tapbier
Radler 2.0, Radler 0.0, alcoholvrij bier
Witte wijn, rode wijn en rosé (huiswijnen)
Frisdrank en vruchtensappen
Binnenlands gedistilleerde dranken
Buitenlands gedistilleerde dranken
Speciale bieren
Koffie/ thee

De kosten per persoon:
3 uur

€ 23.75

4 uur

€ 26.75

5 uur

€ 29.75

6 uur

€ 32.75

Opmerkingen:
Red Bull valt buiten het afkooparrangement.
Tijdens uw evenement schenken wij geen pure dranken (shots) uit.
Het is niet mogelijk om tijdens uw evenement speciale koffie zoals cappuccino, te schenken.
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Ontvangst
Sweet ontvangst


€ 0.95 pp

Diverse soorten ambachtelijke bonbons

Petit Fours/minivlaai



Diverse petit Fours
Bakkerij Bekkers mini gebak

€ 1.95 p.s.
€ 2.95 p.s.

Diverse soorten gebak en vlaai vanaf

€ 3.35 p.s.

Gebak
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Op tafel
Nootjes


€ 4.75 p.s.

Gemengde nootjes/zoutjes op tafel

Home made chips


Paprika of zout

Zoutjes




€ 7.25 p.s.

Gemengde nootjes
Zoutjes
Gemarineerde olijven

Assortiment






€ 3.50 p.s.

€ 14.95 p.s.

Gemengde nootjes
Zoutjes
Gemarineerde olijven
Crudité met dipsausjes
Borrelplank met charcuterie, verschillende kazen, etc.

Plankjes





Worst
Kaas
Gemengd
Brood met smeersels

€ 6.50
€ 7.50
€ 9.50
€ 4.75

Opmerking: De items voor op tafel zijn geschikt voor 6 à 7 personen
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Hapjes

Luxe hapjes 1: (6 hapjes p.p.)






Glaasje gevuld met rundvlees, Parmezaanse kaas en pijnboompitten
Glaasje gevuld met pulled chicken, cranberry compote en rucola
Hapje met mozzarella, tomaat en pesto
Hartige macaron met zalm of rundvlees
2 warme hapjes naar keuze

Luxe hapjes 2: (5 hapjes p.p.)





€ 7.75 p.p.

Hapje met Serrano ham en meloen
Hapje met mozzarella, tomaat en pesto
Warm hapje naar keuze
Bittergarnituur

Luxe hapjes 4: ( 5 hapjes p.p.)


€ 9.75 p.p.

Glaasje gevuld met Serrano ham, witte bbq saus en rucola
Hartige macaron met zalm of rundvlees
Hapje met knoflookgarnalen en citroen mayonaise
2 warme hapjes naar keuze

Luxe hapjes 3: ( 4 hapjes p.p.)





€ 11.75 p.p.

€ 6.50 p.p.

Diverse gevulde wraps
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Buikspek op een prikker
Mini saté met satésaus
Bittergarnituur (2 p.p.)

Warme hapjes (naar keuze)










Mini saté met satésaus
Bavette op een prikker
Buikspek op een prikker
Diverse bittergarnituur
Uienringen
Kaasbites
Calamaris
Diverse bladerdeeghapjes
Moink Ball met frambozen balsamicosaus

Bittergarnituur divers



3 Hapjes per persoon
5 Hapjes per persoon

€ 2.75 p.p.
€ 4.25 p.p.

Diverse Hapjes










Haring op roggebrood met rode ui
Macaron zalm of rundvlees
Tapenade bruchetta
Wrapje met diverse vulling
Bladerdeeghapjes
Quiche
Prikker met garnaal in knoflook
Diverse gevulde glaasjes
Mini saté met satésaus

vanaf € 1.80 p.s.
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Moink ball met frambozen balsamico
Buikspek op een prikker
Bavette op een prikker

Opmerkingen: Hapjes kunnen naar wens worden aangepast c.q. worden ingevuld.

Snacks

Tijdens of na de feestavond kunnen wij de volgende snacks voor u verzorgen:
Frietkot




€ 4.95 p.p.

Puntzakje friet
Frikandel, kroket
Diverse sauzen
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Amerikaans



€ 4.95 p.p.

Broodje hotdog mosterd, zuurkool en gebakken uitjes
Hamburger met ui, tomaat en ijsbergsalade

Los verkrijgbaar







Mini puntzakje friet
Broodje kroket/Frikandel
Worstenbroodje
Worstenbroodje bakkerij Bekkers
Broodje Hamburger
Broodje Hotdog met zuurkool

€ 2.60 p.s.
€ 2.60 p.s.
€ 2.60 p.s.
€ 3.00 p.s.
€ 4.95 p.s.
€ 4.95 p.s.

High Tea
High Tea

€ 20.50 p.p. (inclusief onbeperkt thee)

Dit arrangement bevat:
Sandwiches




Diverse mini sandwiches
Diverse minibroodjes met beleg
Diverse wraps
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Zoet




Diverse muffins
Scones
Chocoladecake

Hartig



Mini worstenbroodje
Pasteitje met ragout
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Lunch
Lunchbuffet










€ 16.95

Soepje
Breekbrood met boter
Luxe sandwiches met divers beleg
Diverse afgebakken broodjes
Verschillende vlees- kaassoorten
Diverse rauwkostsalades
Eiersalade, kipkerrie en een vissalade
Diverse zoetwaren
Fruit

Extra’s:






Pasteitje met ragout
Diverse glaasjes met koude voorgerechten
Worsten-/ saucijzen broodje
Bakkerij Bekkers worstenbroodje
Broodje frikandel/ kroket

€ 4.75 p.s.
€ 3.60 p.s.
€ 2.60 p.s.
€ 3.00 p.s.
€ 2.60 p.s.
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Vergader arrangement

Vergader arrangement Orangerie o.b.v. 4 uur

€ 13.95 p.p.

Gedurende de vergadering verzorgen wij onbeperkt koffie en thee in kannen. Wanneer u gebruik maakt van dit arrangement kunt u naast
koffie en thee ook onbeperkt genieten van Chaudfontaine blauw en rood & een zoete snack in de ochtend of een hartige snack in de avond.
Vergader arrangement Orangerie de Luxe o.b.v. 4 uur

€ 26,50 p.p.

Gedurende de vergadering verzorgen wij onbeperkt koffie en thee in kannen. Wanneer u gebruik maakt van dit arrangement kunt u naast
koffie en thee ook onbeperkt genieten van Chaudfontaine blauw en rood. Dit arrangement is inclusief lunch en drankjes tijdens de lunch (jus
d’orange, melk, karnemelk, frisdranken) & een zoet snack in de ochtend.
Vergader arrangement Orangerie de Luxe o.b.v. 8 uur

€ 38.50 p.p.

Gedurende de vergadering verzorgen wij onbeperkt koffie en thee in kannen. Wanneer u gebruik maakt van dit arrangement kunt u naast
koffie en thee ook onbeperkt genieten van Chaudfontaine blauw en rood water genieten. Dit arrangement is inclusief lunch en drankjes tijdens
de lunch (jus d’orange, melk, karnemelk, frisdranken) & een zoete snack in de ochtend en een hartige snack in de middag.
Vergader arrangement Orangerie Compleet o.b.v. 8 uur

€ 63.95 p.p.

Gedurende de vergadering verzorgen wij onbeperkt koffie en thee in kannen. Wanneer u gebruik maakt van dit arrangement kunt u naast
koffie en thee ook onbeperkt genieten van Chaudfontaine blauw en rood. Dit arrangement is inclusief lunch en drankjes tijdens de lunch (jus
d’orange, melk, karnemelk, frisdranken)& een zoete snack in de ochtend en een hartige snack in de middag. Na de vergadering gaat u
genieten van een driegangen diner in Restaurant Zinderend (gerechten in overleg).

Bij een besteding van minimaal € 350 betaald u geen zaalhuur.
Alle arrangementen zijn op maat aan te passen. Alle elementen zijn ook los verkrijgbaar u kunt dus combineren zoals u wilt.
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