CATERING

LUNCH

High Tea
Wij verzorgen een uitgebreide high tea met
een uitgebreid assortiment aan sandwiches,
scones met clotted cream en jam, vers
gebakken taarten, brownies en overige
zoetigheden. Koffie & Thee inbegrepen.
€ 19,50 p.p.
Soep met broodjes
Diverse luxe belegde broodjes met
huisgemaakte soep.
Jus, Melk, Karnemelk inbegrepen
€ 16,50 p.p.

Healthy lunchbuffet
Een uitgebreid lunchbuffet bestaande uit een
assortiment aan verse broodjes en luxe
ingrediënten, samengesteld uit gezonde
streekproducten.
Jus, Melk, Karnemelk, vers fruit inbegrepen
€ 18,50 p.p.
Vraag naar de mogelijkheden…
Heeft u specifieke wensen of dieetwensen?
Wij passen het voorstel erop aan. Neem
gerust contact op voor de mogelijkheden.

Prijzen incl. btw

CATERING

BORRELHAPJES

Kaas/Worst/Rauwkost
Een rijk opgemaakt plateau met diverse
kazen, worst, rauwkost en toebehoren.
Verschillende combinaties, in overleg, zijn
mogelijk.
€ 4,25 p.p.

Vullende snack
Een vullende hap of een late night snack?
Er zijn verschillende mogelijkheden.
€ 3,25 p.p. Puntzak frites
€ 4,- p.p. Mini-broodjes hamburger
€ 5,50 p.p. Hamburger / Broodje warm vlees

Luxe warme en koude hapjes
Een lekker borrelhapje tijdens uw feest? Wij
serveren een assortiment aan luxe warme en
koude hapjes. U kunt zelf het assortiment
samenstellen.
€ 4,- p.p. (voor 2 hapjes)
€ 7,95 p.p. (voor 4 hapjes)
Bittergarnituur
Een bitterbal wordt altijd gewaardeerd!
Uiteraard kunnen wij u tijdens de borrel ook
voorzien van een bittergarnituur bestaande
uit bijv. bitterballen, kipnuggets en
vegetarische loempiaatjes
€ 1,55 p.p. (per ronde)
Prijzen incl. btw

CATERING

DINER

Plateservice
Een snelle hap voor of na uw feestje? Dat
behoort tot de mogelijkheden. Vraag naar
de mogelijkheden voor de verschillende
gerechten.
€ 20,- p.p.

1 tot 3 gangen diner
Luxe dineren met uw gezelschap kan in het
gezellige Dutch Café of in de Dutch Bar. De
menu’s wisselen per seizoen. Vraag naar de
mogelijkheden voor de gerechten.
€ 22,50 p.p. | € 29,50 p.p. | € 36,50 p.p.

Buffet
Bij grotere groepen verzorgen wij een
uitgebreid buffet (met of zonder dessert). Wij
houden van bourgondisch! Alles wordt vers
samengesteld! Vraag naar de
mogelijkheden.
€ 35,- p.p. | € 38,95 incl. dessert
Walking dinner
Wilt u tijdens uw feest over een langer
tijdsbestek genieten van heerlijke luxe
gerechtjes? Kies dan voor een walking dinner!
Vraag naar de mogelijkheden.
€ 42,- p.p. 5 gangen
€ 50,- p.p. 6 gangen
Prijzen incl. btw

CATERING

ZOET

Petit Fours
Een leuke, decoratieve one-bite bij uw
welkomstdrankje. Indien gewenst met eigen
opdruk.
€ 2,75 p.p.

Cupcakes
Heerlijke cupcakes voor bij de koffie/thee.
Geheel naar eigen wens te decoreren.
€ 3,50 p.p. gedecoreerd
€ 4,50 p.p. met opgespoten toef

Taartenbuffet
Een assortiment aan verse huisgemaakte
taarten. Geheel naar eigen wens samen te
stellen. Zo kunt u denken aan Dutch apple pie,
aardbeientaart, notentaart, brownies etc.
€ 4,50 p.p.

Bruidstaart
Samen met onze vaste patisserie wordt de
bruidstaart geheel naar eigen wens
ontworpen.

€ 7 p.p. standaard vulling
€ 7,50 p.p. luxe vulling
Prijzen incl. btw

