Recepties
Kostenoverzicht
Ontvangst met koffie/thee

€ 2,50 p.p.

Ontvangst met koffie/thee en warme Madeleine

€ 3,60 p.p.

Ontvangst met koffie/thee en petit four, vanaf

€ 4,85 p.p.

Ontvangst met koffie/thee en huisgemaakt appelgebak

€ 5,95 p.p.

Ontvangst met Cava

€ 5,25 p.p.

Ontvangst met champagne

€ 11,50 p.p.

Frisdranken, vanaf

€

2,60 per glas

Bieren, vanaf

€

2,80 per glas

Huiswijn, vanaf

€

4,50 per glas

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 koudehapje
- 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)
Alle all-in receptie zijn uit te bereiden met meerdere hapjes
€ 3,25 per luxe hapje
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Van een swingend Feestavond tot relaxte borrel , een feest in onze prachtige kroonzaal is een feest om nooit
te vergeten.
All-in receptie 3,5 uur bestaande uit:

All-in prijs

€ 39,50 p.p.*

- Ontvangst met prosecco en bruschetta met steak tartaar
- Onbeperkt dranken uit het Hollands assortiment
- Chips met tzatziki dip, pikante pepers met geitenkaas en olijven gevuld met ansjovis
- Bitterbal met mosterdmayonaise
- Etagères gevuld met een charcuterie van luxe ham en worst soorten geserveerd met crostini
- Plateaus gevuld met mini wraps met zalm, carpaccio en kip
- Afsluiting met bakje Vlaamse frieten
(* Prijs per persoon vanaf 50 personen)
Uitbreiding mogelijkheden van bovenstaande arrangementen
Uitbreiding Hollands dranken assortiment per uur

€ 5,50 p.p.

Oester/cava bar

€ 12,00 p.p.

(bestaande uit 2 oesters en een glas Cava)
Etagères gevuld met charcuterie van luxe ham en worst soorten

€ 15,00 **

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

€ 15,00 **

( circa 6 personen)
Kalfsvleesbitterbal

€ 1,60 p.st.

Huisgemaakte kaasbitterbal

€ 1,00 p.p.

Koud luxe hapje

€ 3,25 p.st

Huisgemaakte zoute koekjes (per bord circa 6 personen)

€ 7,75 per setje

Rauwkost met dipsaus (per bord circa 6 personen)

€ 5,25 per setje

**Minimale afname per soort gevulde etagères bedraagt vier.
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