FEEST!

Graag ontvangen wij u in onze Herberg voor de viering van uw verjaardag, bruiloft, jubileum of
afscheid. Wij hebben enkele arrangementen voor u samengesteld. U kunt reserveren met een
gezelschap in verschillende ruimtes in de Herberg.

RUIMTES
“Bij Julie” ruimte rechts bij binnenkomst, afsluitbaar door middel van de glazen deuren
en voorzien van een eigen gezellige bar. Diner: maximaal 50 personen.
Borrel/feest: maximaal 75 personen.
“Boven Jan” ruimte op de eerste verdieping, voorzien van een eigen gezellige bar.
Diner: maximaal 50 personen. Borrel/feest: maximaal 75 personen.
“Herberg Grand Café” het gedeelte rondom de grote bar.
Diner: maximaal 100 personen. Borrel/feest: maximaal 200 personen
“De Lounge” ruimte bij de open haard. Diner: maximaal 20 personen.
Borrel/feest: maximaal 30 personen. Zeer geschikt voor een receptie of diner met
kinderen

DAGVIERING ARRANGEMENT TOT 17:00 UUR
3 uur inclusief: koffie met gesorteerd gebak, onbeperkt drankarrangement,
nice surprise plateau en brood met smeersels en olijven
€ 37,5 p.p.
Uit te breiden met:
Kipsaté met salade en kroepoek
Punt zakje friet		
Kaaskroketje op een breekbroodje

hplateau met verschi

€ 9,95 p.p.
€ 3,95 p.p.
€ 3,75 p.p.

FEESTAVOND ARRANGEMENT VANAF 20:30 UUR
4 uur inclusief: onbeperkt drankarrangement, brood met smeersels
en olijven en 3 rondes hapjes: 2 x warm 1 x koud

€ 34,5 p.p

RECEPTIE ARRANGEMENT
1,5 uur inclusief: onbeperkt drankarrangement, brood met smeersels
en olijven en 2 rondes hapjes: 1 x warm 1 x koud

€ 16,5 p.p

DRANKEN
Wij bieden u de mogelijkheid voor het de volgende drankarrangementen:
Bier van de tap, frisdranken, huiswijnen en binnenlands gedestilleerd.
Onbeperkt drankarrangement 1 uur
Onbeperkt drankarrangement 2 uur
Onbeperkt drankarrangement 3 uur
Onbeperkt drankarrangement 4 uur
Onbeperkt drankarrangement 5 uur

€ 10 p.p.
€ 17,5 p.p.
€ 25 p.p.
€ 32,5 p.p.
€ 39,5 p.p.

HAPJES
3 rondes hapjes: 2 rondes warm bittergarnituur, denkt u aan
Grootmeester bitterballen, kaastengels, mini frikandel etc.
en 1 ronde luxe crostini belegd met o.a. carpaccio en gerookte zalm
4 rondes hapjes: 2 rondes warm bittergarnituur, denkt u aan
Grootmeester bitterballen, kaastengels, mini frikandel etc.
en 2 rondes luxe crostini belegd met o.a. carpaccio en gerookte zalm
Kipsaté met salade en kroepoek
Punt zakje friet		
Kaaskroketje op een breekbroodje
Brood met smeersels
Nachos cheese met chilisaus

€ 4,75 p.p.

€ 6,25 p.p.
€ 9,95 p.p.
€ 3,95 p.p.
€ 3,75 p.p.
€ 5,5
€ 7,5

TAART
Gesorteerd gebak
Verjaardagstaart/geboortetaart (gepersonaliseerd)
Petit four standaard
Petit four gepersonaliseerd
Zelf taart meenemen: schotelgeld

Arrangement op maat

€ 4,5 p.p.
€ 4,5 p.p.
€ 2,95 p.p.
€ 3,25 p.p.
€ 1,5 p.p.

Wij denken graag met u mee om een passend arrangement voor u te maken wat past
bij u en uw gezelschap!

