Bruiloften

Felicitatiemoment
Cava

€ 5,25 per glas

Champagne

€ 11,50 per glas

Bruidstaart

vanaf € 7,50 p.p.

Serveer en servieskosten, indien u zelf de taart verzorgt

€ 1,75 p.p.

Hartig hapje, wrap gevuld met zalm, komkommer en wasabi

€ 3,60 per stuk

Recepties
Standaard All-in receptie 1 uur bestaande uit:

All-in prijs

€ 13,50 p.p. *

All-in prijs

€ 23,50 p.p.*

- Onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment
- Chips met tzatziki dip en olijven gevuld met ansjovis
- Luxe koud hapje
- Bitterbal met mosterd mayonaise
(* Prijs per persoon vanaf 15 personen)

Deluxe All-in receptie 2 uur bestaande uit:
-

Onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment
Chips met tzaziki dip en olijven gevuld met ansjovis
2 stuks luxe koude hapjes
2 stuks bitterballen met mosterd mayonaise

(* Prijs per persoon vanaf 15 personen)
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Diner
Ontvangst met prosecco en amuse

€ 6,50 p.p.

Ontvangst met cava en amuse

€ 6,00 p.p.

Ontvangst met champagne en amuse

€ 11,50 p.p.

Menu Airborne 3 gangen (inclusief Vlaamse friet en salade)

€ 35,00 p.p.

Menu Airborne 3 gangen All-in

€ 58,00 p.p.

(aperitief, amuse, menu 3-gangen (inclusief Vlaamse frieten en salade), huiswijnen
of andere dranken uit Hollands assortiment, tafelwater en koffie/thee servies)

Menu Airborne 3 gangen All-in bijpassende wijnen

€ 68,00 p.p.

(aperitief, amuse, menu 3-gangen (inclusief Vlaamse frieten en salade), bijpassende wijnen
of andere dranken uit Hollands assortiment, tafelwater en koffie/thee servies)

Menu Airborne 4 gangen

€ 43,50 p.p.

Menu Airborne All-in

€ 68,00 p.p.

(aperitief, amuse, 4 gangen, huiswijnen of andere dranken uit het Hollands assortiment, tafelwater en
koffie/thee servies)

Menu Airborne All-in bijpassende wijnen

€ 79,00 p.p.

(aperitief, crudité, 2 amuses, 4 gangen, bijpassende wijnen of andere dranken uit het Hollands assortiment,
tafelwater en koffie/thee servies)
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Menu Airborne 5 gangen

€ 51,50 p.p.

Menu Airborne 6 gangen

€ 59,50 p.p.

Huiswijnen per fles vanaf

€ 23,50 per stuk

Passende wijn per fles vanaf

€ 38,00 per stuk

Tafelwater arrangement

€ 2,00 p.p.

Koffie met een patisserie idem

€ 2,70 p.p.

Menusuggestie
Wij werken met een maandelijks wisselend menu. Wij kunnen het diner als een verrassingsmenu serveren,
waarbij we graag rekening houden met eventuele allergieën en/of dieetwensen. Mocht u het menu graag op
voorhand wensen te ontvangen, dan behoort dit uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Receptie / Feestavond
All-in receptie 3,5 uur bestaande uit:

All-in prijs € 39,50 p.p.*

- Ontvangst met prosecco
- Onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment
- Chips met tzatziki dip, pikante pepers met geitenkaas en olijven gevuld met ansjovis
- Kalfsvleesbitterbal met violet mosterdmayonaise
- Toast met steak tartaar met kwartelei
- Plateaus gevuld met mini wraps met zalm, carpaccio en kip
- Afsluiting met bakje Vlaamse frieten
(* Prijs per persoon vanaf 50 personen)

Uitbreiding mogelijkheden receptie/feestavond
Uitbreiding Hollands dranken assortiment per uur

€ 6,50 p.p.

Wijnbar met diverse witte, rosé en rode wijnen

€ 5,00 p.p.

Oester bar met garnituur

€ 10,00 p.p.
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Etagères gevuld met charcuterie van luxe ham en worst soorten (circa 6 pers.)

€ 14,50 **

Etagères gevuld met mini wraps gevuld met zalm, carpaccio en kip

€ 14,50 **

Kalfsvleesbitterbal

€ 1,60 per stuk

Huisgemaakte kaasbitterbal

€ 1,00 p.p.

Koud luxe hapje

€ 3,25 per stuk

Huisgemaakte zoute koekjes (per bord circa 6 personen)

€ 7,75 per setje

Rauwkost met dipsaus (per bord circa 6 personen)

€ 5,25 per setje

Afsluiting
Sandwiches (variatie enkele sandwiches)

€ 4,75 per stuk

Bakje/zakje friet met mayonaise

€ 3,65 per stuk

**Minimale afname bedraagt vier etagères per soort
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