
 
 
 

Dranken 
2x Koffie met gebak                    € 5,00 

2x Koffie met petit four*                       € 4,75 

* eventueel met logo of opschrift 0,25 euro per stuk extra. 

2x Koffie met luxe minigebak, bonbons en mini cup cake op tafel  € 4,50 

2x Koffie met herfstcake              € 3,25 

2x Koffie met soesjes, chocolade en poedersuiker          € 3,10 

Gebak uitserveren (indien u zelf gebak meeneemt)         € 1,00 

Bruidstaart prijs op aanvraag 
 

Prijs per consumptie** bij feest tot 50 personen         € 2,25 

       80 personen         € 2,00 

              100 personen         € 1,90 

              vanaf 100 personen        € 1,85 

       

  

 
 

Buitenlands/speciaal bieren                     € 3,50 

Buitenlands gedistilleerd/mixdranken            € 3,75 

 

 

 

 
Pinda’s en zoutjes op tafel                  € 0,75 p.p. 

 

Bovenstaande consumptieprijzen gelden voor een gehele feestavond. 

**Bier, fris, vruchtensappen, jenevers, koffie en thee. 

Voor diners, vergaderingen en brunches gelden andere consumptieprijzen. 

Wijnen per fles                             € 18,00 

Een fraaie selectie van witte, rode en rosé huiswijnen. 

 

 

 

 

Welkomstcocktail                    € 3,75 

Smoking cocktail                             € 5,00 

een spectaculaire cocktail waar de dampen van af komen. 



 

 

 

Hapjes 
Gesorteerde luxe hapjes op toast     € 1,15 p.st 
 
Gesorteerde luxe hapjes op vers stokbrood    € 1,40 p.st 
 
Gesorteerde warme hapjes      € 0,80 p.st 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kip Teriaky sticks        € 1,10 p.st 

Garnalen in Japans broodkruim      € 1,10 p.st 

Petit Crouline         € 1,20 p.st 
  - Bladerdeeghapjes gevuld met kaas, kip/kerrie en gehakt 
 
Bordje met kaas, worst en olijfjes     € 3,75 per bordje 

       

Uitsmijter “live” gebakken in onze reuze koekenpan  € 4,25 p.p. 

 Saté met vers gebakken stokbrood     € 3,95 p.p. 

Broodje kroket of frikadel       € 2,75 p.st 

Puntzak friet met mayonaise      € 2,50 p.st 

Koffie met belegd broodje       € 3,95 p.p. 

Koffie met een worstenbroodje      € 3,50 p.p. 

Bittergarnituur ( 6 stuks)               € 5,80 p.p. 
  - drie luxe hapjes op toast en drie warme hapjes 

 

Bittergarnituur Deluxe ( 6 stuks)      € 6,55 p.p. 
  - drie luxe hapjes op vers stokbrood en drie warme hapjes 
 


