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FEESTARRANGEMENTEN 2021
Feestarrangement “Mooi Feest!”
Tijdsduur: 4½ uur
Ontvangst koffie of thee [2x] met zoete lekkernijen
Drankjes naar keuze [bier, fris, wijn & gedistilleerd] & nootjes op tafel
Borrelplankje met allerlei lekkere koude hapjes
2 x gevarieerde warme bittergarnituur
Bakje friet met mayonaise
Als afsluiting van het feest koffie of thee [2x] met bonbon
Prijs

: 28,- per persoon

Feestarrangement “Altijd Gezellig!”
Tijdsduur: 4½ uur
Ontvangst koffie of thee [2x] met zoete lekkernijen
Drankjes naar keuze [bier, fris, wijn & gedistilleerd] & nootjes op tafel
Borrelplankje met allerlei lekkere koude hapjes
2 x gevarieerde warme bittergarnituur
Als afsluiting van het feest koffie of thee [2x] met zacht belegde broodjes
Prijs

: 30,50 per persoon
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FEESTARRANGEMENTEN 2021
Feestarrangement “Super Leuk!”
Tijdsduur: 4½ uur
Ontvangst koffie of thee [2x] met zoete lekkernijen
Drankjes naar keuze [bier, fris, wijn & gedistilleerd] & nootjes op tafel
Borrelplankje met allerlei lekkere koude hapjes
1 x gevarieerde warme bittergarnituur & 1 x gehaktballetje
Als afsluiting van het feest koffie of thee [2x] met half belegde broodjes en luxe belegde broodjes
Bijvoorbeeld: gezond, beenham en filet americain
Prijs

: 32,50 per persoon

Feestarrangement “Special Party!”
Tijdsduur: 4½ uur
Ontvangst koffie of thee [2x] met zoete lekkernijen
Drankjes naar keuze [bier, fris, wijn & gedistilleerd] & nootjes op tafel
Borrelplankje met allerlei lekkere koude hapjes
1 x gevarieerde warme bittergarnituur & 1 x saté met stokbrood
Als afsluiting van het feest koffie of thee [2x] met friet met mayo en 1 broodje kroket of frikadel
Prijs

: 33,- per persoon
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FEESTARRANGEMENTEN 2021
Feestarrangement “Feest De Luxe!”
Tijdsduur: 4½ uur
Ontvangst koffie of thee [2x] met gesorteerd gebak
Drankjes naar keuze [bier, fris, wijn & gedistilleerd] & nootjes op tafel
Op tafel:
Kopje soep met stokbrood, kruidenboter, dipper en knoflooksaus
Borrelplank met koude hapjes, bol rundvleessalade met gevuld ei
Gehaktballetjes, saté, spareribs, uienringen, frites, midibroodje frikadel of kroket
Als afsluiting van het feest koffie of thee [2x] met bonbons
Prijs

: 36,50 per persoon

Aanpassingen & uitbreidingen van uw feest
Elk feest is uniek en bijzonder. Iedere gast heeft zijn of haar eigen wensen als het gaat over de
invulling van het feest. In de feestarrangementen, die wij aanbieden, zit misschien voor u niet
het juiste “standaard” arrangement. Wij kunnen in overleg met u onze feestarrangementen
aanpassen en/of uitbreiden afhankelijk van uw wensen. Voor elk budget is er een passend
arrangement op maat!
Meerprijs aanpassingen feestarrangementen:
• Petitfour
: 1,25 per persoon
• Gesorteerd gebak
: 1,50 per persoon
• Koude bittergarnituur
: 1,75 per persoon
• Warme bittergarnituur
: 0,50 per persoon
• Saucijzenbroodje
: 3,50 per persoon
• Belegd broodje
: 3,50 per persoon
• Broodje kroket/frikadel
: 3,- per persoon
• Broodje gezond
: 4,- per persoon
• Broodje warme beenham : 5,- per persoon
• Broodje warm vlees
: 5,- per persoon
• Kop soep
: 4,50 per persoon
• 2 stokjes saté met stokbrood : 5,- per persoon
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