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Feestavond Arrangementen 

 

Arrangement 1  

-  Koffie of thee bij binnenkomst met een slagroomsoesje  

-  Onbeperkt drankjes van het Hollands plateau  

-  1 x rond met bitterballen en mini frikandellen  

-  2 x rond met een warm gevarieerd bittergarnituur  

-  2 x rond met een standaard koud bittergarnituur  

-  Koffie of thee met een roomboterkoekje ter afsluiting  

Prijs € 20,75 p.p.  

 

Arrangement 2  

-  Koffie of thee met gesorteerd gebak, eventueel in de vorm van een mooie aangekleed  

   taarten buffet, of petitfours eventueel met (bedrijfs-) logo of in huwelijks- of jubileumstijl  

-  Onbeperkt drankjes van het Hollands plateau  

-  3 x rond warm gevarieerd bittergarnituur  

-  2 x rond met een royaal koud bittergarnituur  

-  Koffie of thee met belegde broodjes, zowel wit als bruin belegd met kaas, ham en fricandeau  

Prijs € 24,75 p.p.  
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Arrangement 3  

-  Koffie of thee met op tafel etagères met verschillende zoete lekkernijen  

-  Onbeperkt drankjes van het Hollands plateau  

-  1 x rond met een warm gevarieerd bittergarnituur  

-  Na ongeveer 1,5 á 2 uur openen we 2 stands met warme en koude gerechten 

 

Het koude gedeelte bestaat uit:  

•  Huzarensalade  

•  Aardappelsalade  

•  Pastasalade  

•  Frisse rauwkostsalades  

Deze schotels zijn opgemaakt met diverse garneringen.  

Het warme gedeelte bestaat uit:  

•  Gepekelde beenham met een honing-thijmsaus  

•  Gehaktballetjes in een zoetzure saus  

•  Vers geregen kipsaté  

•  Gekruide nasi  

Het geheel uiteraard met vers stokbrood & huisgemaakte kruidenboter  

-  Koffie/thee ter afsluiting  

Prijs € 33,50 p.p.  

Deze prijs is als hapjesbuffet en dus geen maaltijd. De prijs die we tellen wanneer u dit zou willen  
gebruiken als een maaltijd is € 38,50 p.p. (geserveerd tussen 17.00-20.00 uur)  
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Arrangement 4 
 

-  Alle gasten worden begroet met een sprankelende welkomstcocktail  

-  Onbeperkt drankjes van het Hollands plateau  

-  Gedurende de avond presenteren wij allerlei verschillende kleine gerechtjes. Deze  

    lekkernijen worden bij de gasten aan tafel geserveerd. Dit zullen 5 à 6 “gangen” zijn  

De invulling doen we in overleg. Dit arrangement maken we geheel op maat.  

 Enkele voorstellen zijn:  

-  Mini- pasteitjes met een heerlijke rundvlees ragout 

-  Exotische kipfiletstukjes in een kerriesaus  

-  Mini carpaccio van ossenhaas  

-  Kleine rundvleessalade  

-  Plak beenham met mosterd-thijmsaus  

-  Saté met stokbrood  

-  Kopje Doesburgse mosterdsoep met soepstengels  

-  Toastjes met gebakken champignons  

-  Diverse mini-sandwiches met zalm en carpaccio  

-  Meloen cocktail met een portroom  

-  Cocktail van gerookte kip met ananas, kerriesaus en cashewnootjes  

 

-  Zoete dessert gerechtjes zoals een flensje, soesjes met roomijs, een frisse cocktail van verse 

    vruchten of een crème brulée.  

 

-  Koffie/thee met een luxe bonbon ter afsluiting  

Prijs vanaf € 35,50 p.p. 

De gerechtjes kunt u zien als luxe en wat uitgebreidere hapjes.  

Liever toch als een diner (walking diner) geserveerd, verdeeld over de avond als kleine voor- hoofd-  

en nagerechtjes dan vanaf ca. € 45,50 p.p. Hierin zijn qua invulling meerdere mogelijkheden.  
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SPELREGELS:  

-  Deze arrangementen zijn een all-in formule inclusief consumpties van het Hollands plateau  

   (frisdranken, wijnen, bier, sappen en binnenlands gedistilleerd).  

-  Buitenlands gedistilleerd erbij is mogelijk voor een meerprijs van € 2,00 p.p.  

-  Deze prijzen gelden vanaf 50 personen.  

-  De duur van een feestavond is 4 uur. Mocht de gezelligheid geen tijd kennen, wij berekenen  

   géén meerprijs voor 5 uren.  

-  Het is ook mogelijk om op nacalculatie uw prijs te berekenen.  

 

Deze arrangementen uitbreiden of veranderen? Bijna alles behoort tot de mogelijkheden! Maak  

geheel vrijblijvend een afspraak, we komen vast tot een passende invulling zowel qua invulling als  

budget.  

 

Enkele tips voor verandering of uitbreiding:  

 
-  Welkomstcocktail/ Cava       

                                                                     
€ 5,00 p.p.  

-  Diverse bladerdeeghapjes      € 0,50 p.p.  
-  Etagère met bits & bites (zoutjes/nootjes)   € 1,00 p.p.  
-  Saucijzenbroodje        € 1,25 p.p.  
-  Vers geregen kipsaté met stokbrood & kroepoek    € 4,25 p.p.  
-  Huzarensalade         € 3,75 p.p.  
-  Broodje shoarma       € 4,50 p.p.  
-  Broodje kroket/ frikadel      € 3,50 p.p.  
-  Puntzakje friet        € 1,95 p.p.  
-  Pistolet beenham     `    € 6,95 p.p.  
-  Luxe bonbon (bij de koffie)     € 1,25 p.p.  
 € 5,00 p.p.  
    

 

Bovenstaande prijzen gelden wanneer gekozen wordt voor uitbreiding. Uiteraard kunnen deze  

gerechtjes ook ter vervanging gekozen worden. De prijs zal dan naar rato aangepast worden. 


