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Feest arrangement 1    à €26,50 p.p. 

Ontvangst met koffie en cake 
Onbeperkt drankjes exclusief buitenlands gedistilleerd 
Zoutjes en nootjes op tafel 
Uitgebreid koud bittergarnituur zoals: 

     toastjes met gerookte zalm, paling, haring, paté, brie, filets American, salades 
Uitgebreid warm bittergarnituur zoals: 

     bitterballen, bami, nasi, frikandelletjes, kipnuggets en balletjes gehakt 
Ter afsluiting een kopje koffie.

 

Feest arrangement 2    à €29,50 p.p. 

Ontvangst met koffie en Petit Fours 
Onbeperkt drankjes exclusief buitenlands gedistilleerd 
Zoutjes en nootjes op tafel 
Uitgebreid koud Bittergarnituur zoals: 

     toastjes met gerookte zalm, paling, haring, paté, brie, filets American, salades 
Uitgebreid warm bittergarnituur zoals: 

     bitterballen, bami, nasi, frikandelletjes, kipnuggets en balletjes gehakt 
Ter afsluiting een kopje koffie met belegd broodje.

 

Feest arrangement 3    à €31,50 p.p. 

Ontvangst met koffie en gebak 
Onbeperkt drankjes exclusief buitenlands gedistilleerd 
Zoutjes en nootjes op tafel 
Uitgebreid koud bittergarnituur zoals: 

     toastjes met gerookte zalm, paling, haring, paté, brie, filets American, salades 
Uitgebreid warm bittergarnituur zoals: 

     bitterballen, bami, nasi, frikandelletjes, kipnuggets en balletjes gehakt 
Ter afsluiting een kopje koffie met belegd broodje of zak patat.

 

Feest arrangement 4    à €38,00 p.p. 

Ontvangst met Kir Royal 
Onbeperkt drankjes exclusief buitenlands gedistilleerd 
Zoutjes en nootjes op tafel 
Gedurende de avond wordt een 'Hapjes buffet' voor u verzorgt 

     (zie 'Arrangementen hapjes buffet'.) 
Ter afsluiting een kopje koffie.
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Hapjes buffet     à €16,50 

Ons ‘Hapjes Buffet’ wordt op passende wijze aan uw gasten gepresenteerd. 

Gemengde noten en zoute koekjes op de tafels 

Kaasplateau met Hollandse en Franse kazen 

Ardenner room paté met ananas en filet American 

Waldorff salade met gegrilde chorizo 

Haring met begeleidend garnituur 

Assortiment van gerookte vis soorten 

Gehakt balletjes in tomatensaus 

Gegrilde drumsticks 

Het buffet wordt gepresenteerd met luxe brood soorten en kruidenboter, rauwkost en diverse dip 

sausen.

 

Culinaire Hapjes     à €13,50 

(Supplement vanaf prijs) 

Het feest krijgt een speciaal culinair tintje door het buffet uit te breiden met een van onderstaande 

culinaire hapjes; 

Spaanse Tapas      €3,50 p.p. 

Sushi       €4,00 p.p. 

Scampi spies met Thaise saus    €4,00 p.p. 

Saté met satésaus en kroepoek    €4,00 p.p.

 

Warm en koud buffet     à €20,50 

Koud: 

Salade Nicoise 

Huzaren salade 

Ardennerham met Meloen 

Peper- en roompaté 

Haring met uitjes 

Stokbrood met kruidenboter 

Diverse sausen 

Warm: 

Italiaanse gehakt balletjes in Tomatensaus 

Runder stoofvlees op Belgische wijze 

Stoofschotel van kip met rijst
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Culinaire Hapjes 

Luxe koude bitterhapjes   à €1,50 per stuk: 

Gevuld eitje 

Tomaatje roomkaas 

Toastbakje gevuld met diverse salades 

Toastje zalm 

Toastje Heilbot 

Toastje Filet American 

Hoorntje gevuld met paling mousse 

Soesje gevuld met paté crème 

Gevuld tomaatje met garnalen 

Toastje brie

 

Luxe broodjes. 

Luxe Broodjes     à € 3,00 per stuk belegd met: 

Gerookte zalm, 

Paling, 

Heilbot, 

Ardennerham, 

Brie en 

Filet American 

Luxe ½ harde bollen    à € 3,75 per stuk belegd met: 

Gerookte zalm, 

Paling en Heilbot, 

Ardennerham, 

Brie en 

Filet American

 


