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EEN COMPLEET FEEST VOOR € 25,00 PER PERSOON.
We beginnen de avond om 20.00 uur met koffie en thee.
Op tafel staan dan soesjes, na de soesjes komen schaaltjes met nootjes op tafel.
Door de avond heen onbeperkt drankjes afhalen, op basis van bier, wijn en frisdranken.
Rond 21.30 uur komen we rond met bitterballen.
Ongeveer om 22.15 uur serveren wij gemengde koude hapjes.
Om ongeveer 23.00 uur een schaal met gemengde warme hapjes.
Nogmaals de koude hapjes rond de klok van 23.45 uur.
Dan voor de laatste keer nog een schaal met gemende warme hapjes om 0.30 uur.
Om 01.00 uur sluiten we af.

EEN COMPLEET FEEST MET WARM EN KOUD BUFFET VOOR € 36,50 PER PERSOON.
• We beginnen de avond om 20.00 uur met koffie en thee.
• Op tafel staan dan roomsoesjes.
• Door de avond heen onbeperkt drankjes afhalen, op basis van bier, wijn en frisdranken.
• Rond 21.00 uur zetten we schaaltjes op tafel met nootjes.
• Rond 22.00 uur serveren wij een koud en warm buffet bestaande uit:
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huzarensalade
gevulde eieren
ham met asperges
gepocheerde zalm
nieuwe haring met uitjes
Noorse garnaaltjes
cocktailsaus
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gehaktballetjes
saté
bourgondische kipschotel
nasi
stokbrood
kruidenboter
salades

U kunt van het buffet gebruik maken tot ± 24.00 uur.
Om 01.00 uur sluiten we de avond af met koffie voor de liefhebbers.

Dit is voor maximaal 5 uur, inclusief de koffie voor minimaal 50 personen . Per half uur extra komt er €
2,50 p.p. bij.
Als men toch wenst dat er buitenlandse bieren, likeuren en gedestilleerd te verkrijgen zijn geld een opslag
van € 1,00 per een zodanige consumptie.
Deze arrangementen zijn naar uw wensen aan te passen, wij verzorgen uw “FEEST OP MAAT”.

