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Wij verwelkomen u en uw gasten graag bij ons. 
Er is van alles mogelijk bij ons. De meest gangbare hapjes en buffetten hebben wij in dit document 
samengevat. 
Bij reserveringen rekenen wij altijd schoonmaak- en servicekosten. Deze bedragen €50,- per reservering. 
Hiervoor zorgen wij dat het u aan niks ontbreekt wat betreft een schone en fijne ruimte om te verblijven voor 
uw feest . Natuurlijk krijgt u de bediening en verzorging die u van ons gewent bent zodat u zich nergens 
geen zorgen over hoeft te maken. 
Hieronder vind u diverse mogelijkheden. Heeft u andere wensen, laat het ons weten! 
 
U kunt bij de koffie/thee kiezen voor: 

- Petit fours, klein gebakje voor  €1,90 per stuk.  
- Petit fours, met opdruk (leeftijd, foto ed) €2,05 per stuk. 
- Huisgemaakt appelgebak, gesorteerd gebak of slagroomtaart  €2,90 per stuk. 
- Een plateau op tafel met daarop verschillende heerlijke kleine zoete lekkernijen en bonbons voor 

€1,80 per persoon  
 
Lekkernijen voor bij de borrel: 

- Nootjes erbij? Lekkere mix van borrelnootjes, zoutjes of kaasstengels voor €2,00 p.st. 
- Bittergarnituur met sausjes, €0,60 p.st. 

 
Heerlijke hapjes zijn natuurlijk ook Heerlijke hapjes zijn natuurlijk ook Heerlijke hapjes zijn natuurlijk ook Heerlijke hapjes zijn natuurlijk ook te bestellente bestellente bestellente bestellen!!!!    
 
HapjesschaalHapjesschaalHapjesschaalHapjesschaal    “Party” “Party” “Party” “Party” (gemengd op schaal    per 46 stuks voor €1,00 p.st)    

Gevulde eieren, gevulde tomaatjes met lentesalade, gevulde plakjes komkommer met kipsalade, 
snackballetjes , wrap kalkoen, cervelaatrolletjes met augurk, kaasblokjes 

    
HapjesschaalHapjesschaalHapjesschaalHapjesschaal    ““““PartyPartyPartyParty    de luxe”de luxe”de luxe”de luxe” (gemengd op schaal    per 44 stuks voor €1,20 p.st) 

Gevulde eieren, gevulde tomaatjes met vissalade, gevulde plakjes komkommer met zalmsalade, 
wrap filet americain, bonbon van rookvlees en kruidenkaas , ham met meloen, snackballetje 

 
HapjesschaalHapjesschaalHapjesschaalHapjesschaal    “a la maison”“a la maison”“a la maison”“a la maison” (gemengd op schaal    per 45 stuks voor €1,30 p.st)  
Gevulde eieren, bonbon van rookvlees en kruidenkaas, ham met meloen, 
garnalencocktail, viscocktail, varkensfiletrollade met mozarella & pesto, cocktail krab-
curry 

 
HapjesschaalHapjesschaalHapjesschaalHapjesschaal    “du chef”“du chef”“du chef”“du chef” (gemengd op schaal    per 47 stuks voor €1,10 p.st)  
Gevulde eieren, bonbon van rookvlees en kruidenkaas, ham met meloen, 
cervelaatrolletjes met augurk, gevulde tomaatjes met beenhamsalade, kaas en 
kipcocktail 

 
 

    
Hapjesschotel Hapjesschotel Hapjesschotel Hapjesschotel koud koud koud koud “Snacks”“Snacks”“Snacks”“Snacks” €42,50 per schaal, voor ongeveer 16 personen 
Snackballetjes, cowboysticks, gebraden vinkjes, gebraden tv-sticks, gebakken 
speklapjes, kipgrillworst, grillworst, leverworst, kaasblokjes & sausjes 
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Het is naast deze hapjes ook mogelijk om van een buffet te genieten bij ons. 
    

    
Warm Warm Warm Warm & & & &     Koud vlees/visbuffetKoud vlees/visbuffetKoud vlees/visbuffetKoud vlees/visbuffet: : : : € 27,50 p.p. (te bestellen vanaf 20 personen)    
U kunt rijkelijk gevulde schalen verwachten met: 

3 warme gerechten (zie keuzelijst) 
Nasi en/of bami naar keuze 
Gegratineerde aardappeltjes en/of aardappeltjes in roomsaus 
Luxe visslaatje, luxe vleesslaatje, mini garnalencocktail, mini viscocktail 
Gevulde eitjes en diverse luxe hapjes, ham met meloen  
Stokbrood met kruidenboter & kroepoek 

 
Keuzelijst  warme gerechten 
1. Satévlees in satésaus 
2. Gegrilde drumsticks 
3. Gegrilde tv-sticks 
4. Gehaktballetjes in ketjapsaus 
5. Gehaktballetjes in satésaus 
6. Varkenshaas in roomsaus**** 
7. Spareribs 
8. Babi pangang 
9. Kip in kerriesaus 
10. Kip in pilafsaus 

11. Kip in chinese saus 
12. Kip in pikante saus 
13. Rundvlees in bruine saus **** 
14. Kalfsvlees in roomsaus **** 
15. Goulash**** 
16. Hachee**** 
17. Beenham in honing-mosterdsaus  **** 
 
Gerechten met en **** kosten € 0,55 extra p.p. 

 
Stampotten buffet Stampotten buffet Stampotten buffet Stampotten buffet : : : : € 22,50 p.p. (te bestellen vanaf 20 personen)    

Diverse stamppotten: Hutspot, boerenkool, 
Diverse vleesgerechten: Rookworst, gebraden gehaktballetjes in jus, hachee op grootmoeders wijze, 
gebakken speklapjes, gebraden varkensribbetjes 
 

 
KoudKoudKoudKoud        vis/vlees buffetvis/vlees buffetvis/vlees buffetvis/vlees buffet: €27,50 per persoon (te bestellen vanaf 20 personen) 
U kunt rijkelijk gevulde schalen verwachten met: 

Luxe vleesslaatjes met diverse vleeswaren 
Hamrolletjes met asperges, snijworstrolletjes met augurk, gevulde eieren, diverse luxe hapjes 
Luxe visslaatjes met gerookte zalm, gerookte paling & gerookte forel, vis- en garnalencocktailtjes 
Gekookte ribbetjes, gebraden drumsticks (koud), diverse snacks 
Ham met meloen, vers fruit 
Verschillende sausjes 
Kruidenboter en krokant afgebakken stokbrood 

 
HapjesHapjesHapjesHapjes    buffetbuffetbuffetbuffet: €29,50 per persoon (te bestellen vanaf 20 personen) 
Heerlijke luxe hapjes, belegde stokbroodjes, mini sandwiches en snacks: 

Gesorteerde luxe hapjes (oa gevulde eitjes, scampi's en meer!) 
Mini stokbroodjes met diverse vlees- en vissalades, mini sandwiches met beenham en kaas 
Luxe visslaatjes met gerookte paling, zalm & forel, luxe vleesslaatjes met diverse vleeswaren 
Mini garnalen- & viscocktails, gesorteerde snacks (oa snackballetjes, tv sticks en meer!) 
Warme saté in satésaus met stokbrood en kruidenboter (in warmhoudpan). 
 
 

Zit uw favoriete gerecht niet bij onze gerechten, laat het dan weten. Er is namelijk van alles mogelijk.



 
    
    
Ook kunnen wij u een drankarrangement aanbiedenOok kunnen wij u een drankarrangement aanbiedenOok kunnen wij u een drankarrangement aanbiedenOok kunnen wij u een drankarrangement aanbieden        voor €25,50 per persoon:::: 
Hierbij kunt u 5 uur lang (op feestavonden van 20:00 — 01:00 uur, maar ook overdag mogelijk) onbeperkt 
genieten van onze koffie en thee, frisdranken, Brand bier van de tap, Amstel 0.0, Radler, rosé bier, wijnen  
en binnenlands gedestilleerde sterke dranken. 
Na de koffie/thee komt er een lekkere borrelmix (nootjes) op tafel en in de loop van de avond wordt er 2 
maal rond gegaan met een bittergarnituur met sausjes. 
(Overige dranken en buitenlands gedestilleerde dranken kunnen, uiteraard ook genuttigd  worden maar 
worden apart afgerekend. Tenzij u dit niet wenst, dan schenken wij deze niet) 
Dit arrangement is natuurlijk uit te breiden met gebak bij de koffie, hapjes, buffet enz. 
(Als u dit arrangement neemt voor meer dan 25 personen dan vervallen de servicekosten) 
 
 
 
Zit uw wens hier niet bij? Bijna alles is mogelijk! (Echter kan er dan wel een meerprijs voor gevraagd 
worden.)  Wij horen het graag.  
 
 
 
Opm: Helaas is het ivm de HACCP regelgeving (hygiënecode) niet mogelijk om eten van onze buffetten, 
high tea’s ed. mee naar huis te nemen en/of zelf mee te brengen. 
 

 


