
Zaa� D� Spĳker

€ 1,00

   Koffie/thee met roombotercake/roomboterkoekjes      
   Koffie/thee met Petit fours                                       
   Koffie/thee met assortiment bonbons                        
   Koffie/thee met luxe gebak                                      

   Diverse frisdrank per fles (1 liter)                 
   Diverse vruchtensappen per fles (1 liter)           € 8,00
   Heineken bier per glas (0,25 liter)                
   Speciaal bier ( Palm, Oud bruin, Jupiler,
   Jillz, Wieckse, Malt) per fles                        
   Diversen wijnen (rood,wit,roze) per fles      
   Binnenlands gedistilleerde dranken  op aanvraag
   Buitenlands gedistilleerde dranken  op aanvraag
   Mixdranken                                              

   Kipspiesje in milde knoflooksaus 
   Garnalen cocktail met whiskysaus 
   Rundercarpaccio met oude kaas, dressing en pijn 
   boompitjes 
   Mini kipcocktail 
   Runder huzarenhapje 
   Te bestellen vanaf 20 items, prijs op aanvraag 

Kaasplank met 3 soorten Hollandse kaas, gegarneerd 
met vers fruit 
Kaasplank met 3 soorten buitenlandse kaas, gegarneerd 
met vers fruit
Kaasplank met 5 verschillende soorten kaas, gegarneerd 
met vers fruit 

Koffietafel A: Broodjes, kaas, diversen soorten vleeswaren, 
boter, krentenbol, koffie/thee, vruchtensappen en frisdrank   
Prijs op aanvraag.

Koffietafel B: Verschillende luxe broodjes besmeerd met 
boter en sla, kaas, diversen soozrten vleeswaren, krentenbol, 
Koffie/thee, vruchtensappen/frisdrank 
Prijs op aanvraag.

Koffietafel C: Diversen broodsoorten, groente/-tomatensoep. 
Diversen soorten kaas en vleeswaren, diversen soorten 
zoetwaren, Koffie/thee, melk/karnemelk, vruchtensappen en 
frisdrank
Prijs op aanvraag

 
   Gevuld eitje                                                            
   Hamrol met asperge                                                
   Haring op roggebrood met vers gesnipperd uitje        
   Toastje met roombrie, walnoot en honing                 
   Blokje jong belegen kaas met vers fruit                   
   Te bestellen vanaf 20 items

   Borrelgarnituren, luxe hapjes en amuses 
   Gemengde borrelgarnituur, gezouten nootjes            
   Gemende borrelgarnituur, kaas en worst hapjes,
   gezouten nootjes                                                    

Kaasplankje 

Luxe hapjes

Koffietafel 

€ 2,00

€ 6,75

€ 2,25
€ 12,00

€ 3,50
€ 3,00
€ 2,25

€ 4,00

€ 0,95
€ 0,80
€ 0,80

€ 0,80
€ 0,50

€ 1,00

€ 4,00

 (prijs per persoon)  (prijs op aanvraag)

 (prijs per persoon)

Binnenkomst Dranken ( afkoop)
 (prijs per persoon)

Drank arrangementen: prijs per persoon.

Arrangement voor een receptie 
bier, fris, wijn, port, sherry binnenlands gedistilleerde drank en vruchtensappen, gedurende 2 uur. Prijs op aanvraag.

Arrangement voor een feestavond(A) 
bier,fris, wijn,port,sherry, binnenlands gedistilleerde drank en vruchtensappen, gedurende 4 uur. Prijs op aanvraag.

Arrangement voor een feestavond(B) 
bier, fris, wijn,port,sherry, binnenlands gedistilleerde drank en vruchtensappen, gedurende 5 uur. Prijs op aanvraag.

Wilt u bij binnenkomst champagne of wilt u ook buitenlands gedistilleerde drank. 
Prijs op aanvraag.


