DAAR WAAR BRABANTSE GEZELLIGHEID NOG HOOG IN HET VAANDEL STAAT

Org an is atie

U heeft er voor gekozen om uw feest/receptie bij ons in handen te geven.
Hiervoor kunnen wij u diverse aanbiedingen doen.
Zowel op drank als op hapjes gebied. Die we schikken naar ieders portemonnee.

Gebak
Als u uw feest of receptie op een echt feestelijke manier wilt openen, dan hebben
wij voor u een keur aan mogelijkheden.
Luxe Bonbons
p.p. € 1.25
Petit-fours
p.p. € 1.75
Soesjes, bestaande uit moorkop en slagroom p.p. € 1.25
Gesorteerd gebak
p.p. € 2.10
Servicekosten eigen taart/gebak
p.p. € 0.30

Hapjes
Bij iedere borrel, receptie of feestavond hoort een drankje en...een hapje.
Op de tafel….
Notenmix: vers gebrande pinda’s en borrelnootjes p.p. € 0.60
Luxe noten– en zoutjesmix, uitgebreid met olijven p.p. € 1.00
Luxe noten– en zoutjesmix,
uitgebreid met olijven en div. tapenades p.p. € 1.40
Hartige hapjes….
*Goed opgemaakte kaas/worst hapjes
*Lekker ouderwetse maar toch weer moderne vleesrolletjes
Bijv. ham/asperge, cervelaat/augurk, bacon/kruidenboter
*Heerlijke tapas, hippe hapjes, zoals poffertjes met ananaskaas,
soesjes met forelmousse, kaasrolletjes met kruidenkaas,
Wrap met italiaanse worst of gerookte zalm, etc…..
*Luxe opgemaakte toast met daarop div.soorten vis, vlees en kaas
*Dezelfde uitvoering als hierboven maar dan op stokbrood

p.p.€ 0.60
p.p.€ 0.80

p.p.€ 1.15
p.p.€ 1.00
p.p.€ 1.20
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* Amuses met zalmmousse, gerookte kip, gebakken knoflook gamba,
Krabmousse, huzarensalade, frisse farmersalade
*Mediterraans stokbrood, luxe belegd met garnalen, zalm, mozzarella
Castello blue, coppo di parma, etc
*Warm bittergarnituur met o.a. een bitterbal, kaassoufflé,
nasi- en bami hapjes, frikandelletje
*Of iets uitgebreidere hapjes: hot chicken wings/ mini
huzarenslaatje/cocktail saté met stokbrood
*Of wat had u ervan gedacht om drumsticks of 2 stokjes saté met
brood of een klein slaatje rond te laten gaan??

p.p. € 1.15
p.p. € 1.20
p.p. € 0.60
p.p. € 1.00
p.p. € 3.50

Hapjesarrangement
Tijdens uw gelegenheid wordt op de tafels schaaltjes met notenmix geserveerd,
terwijl er de gehele avond rondgelopen wordt met schalen
gevuld met onze lekkerste koude en warme hapjes.
p.p. € 7.00

Div. broodjes enzo….
Om de avond traditioneel mee af te sluiten of om elk moment de maag te vullen
* Belegde zachte broodjes met….
* ham en kaas p.p.p.st.
€ 2.00
* kaas en verschillende soorten vleesbeleg p.p.p.st.
€ 2.20
* worstenbroodje/saucijenbroodje
* broodje kroket/frikadel
* 3 stokjes saté met stokbrood
* frietje met mayo in een puntzak

€
€
€
€

2.25
2.25
5.50
2.00

Gedronken dranken….
Om de keel gesmeerd te houden en bij een hapje hoort een ….
Feestaanbieding:
Het onbeperkt drinken van koffie/thee, bier, fris en wijn.
In een tijdbestek van 4 1/2 uur, voor de prijs van € 17,50 p.p.
******
Indien u geen gebruik wenst te maken van onze feest aanbieding. Kunt u beslissen om
per consumptie te betalen. Onze prijzen zien er dan als volgt uit:
*Bier, Fris, Koffie, Thee
€ 1.65
*Wijn
€ 2.25
*Likeur
€ 2.20
*Port, Sherry, Vermouth
€ 2.45
*Jenevers
€ 2.00

Zou u uw feest nog liever opkleden met een heerlijk lunchbuffet, warm– en /of
koud buffet, salade (hapjes) buffet, Indonesisch buffet, stamppottenbuffet,
‘n Brabantse koffietafel of lekker barbecueën? Of wat u ook maar kunt bedenken.
Bij ons is nogal veel mogelijk. En weinige dingen zijn te gek.
Wij hopen dat wij u, zo, een idee gegeven hebben, van wat de mogelijkheden
zijn. En hierbij willen wij nogmaals benadrukken, dat uw feest, zo ingevuld kan
worden, zoals u graag een feestje viert.
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