	
  

	
  

Receptiearrangement
Het arrangement omvat het volgende:
Uw gasten worden ontvangen met één kop koffie en gebak (3 soorten) of Cava
met een petit four.
Hierna serveren wij onbeperkt drankjes gedurende de receptie inclusief
buitenlands gedistilleerde dranken.
Op tafel zetten wij voldoende nootjes en zoutjes.
Gedurende de receptie presenteren wij drie bittergarnituurhapjes per persoon,
waarvan twee keer luxe koude en één keer warm bittergarnituur.
De prijs van dit arrangement is gebaseerd op een gezelschap van minimaal 40 personen en
een tijdsduur van twee uur. De verlengingsprijs per half uur is € 2,00 per persoon.
Prijs per persoon: € 15,25

Feestarrangement ‘Brink’
Het arrangement omvat het volgende:
Uw gasten worden ontvangen met twee kopjes koffie/thee en gebak
(3 soorten).
Hierna serveren wij onbeperkt drankjes inclusief buitenlands gedistilleerde
dranken. Wij zullen zorg dragen dat u en uw gasten naar tevredenheid en
voldoende drankjes geserveerd krijgen.
Gedurende de avond presenteren wij vijf bittergarnituurhapjes per persoon,
waarvan drie keer koud en twee keer warm bittergarnituur.
Aan het einde van de avond nemen uw gasten afscheid met een kop koffie/thee
en een belegd broodje.
Prijs per persoon: € 22,75

Feestarrangement ‘Brink deluxe’
Het arrangement omvat het volgende:
Uw gasten worden ontvangen met 2 kopjes koffie/thee en gebak (3 soorten) of
een welkomstcocktail
Hierna serveren wij onbeperkt drankjes inclusief buitenlands gedistilleerde
dranken en speciale biersoorten. Wij zullen zorg dragen dat u en uw gasten naar
tevredenheid en voldoende drankjes geserveerd krijgen.
Op tafel zetten wij voldoende nootjes en zoutjes.
Gedurende de avond presenteren wij vijf luxe hapjes per persoon, waarvan drie
keer luxe koude en twee keer warm bittergarnituur.
Aan het einde van de avond nemen uw gasten afscheid met een kop koffie of thee
met een broodje warme beenham
Prijs per persoon: € 26,25
Prijzen 2016 voor gezelschappen vanaf 40 personen Bovenstaande is onze standaard informatie.
Heeft u andere wensen? Wij maken graag een passende offerte op maat.
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze
kunnen op verzoek per e-mail worden verzonden. De UVH zijn bindend voor iedereen
die van onze diensten gebruik maakt.

Feestarrangement ‘Brink Royal’
Het arrangement omvat het volgende:
Uw gasten worden ontvangen met champagne of twee kopjes koffie/thee met
gebak (3 soorten), of Cava met een petit four.
Hierna serveren wij onbeperkt drankjes met uitzondering van buitenlands
gedistilleerde dranken. Wij zullen zorg dragen dat u en uw gasten naar
tevredenheid en voldoende drankjes geserveerd krijgen.
Op tafel zetten wij voldoende nootjes en zoutjes.
Gedurende de avond presenteren wij een uitgebreid bittergarnituurbuffet.
Aan het einde van de avond nemen uw gasten afscheid met een kop koffie of thee
met een hartig broodje.
Prijs per persoon: € 34,25

De prijzen van alle feestarrangementen zijn gebaseerd op gezelschappen van minimaal 40
personen en een tijdsduur van 4 uur (bijvoorbeeld aanvang feest om 20.00 uur en einde om
24.00 uur). De verlengingsprijs per half uur is € 2,00 per persoon.

Uitbreidingen:
- Zoutjes en nootjes op tafel
- Extra bittergarnituur:
1 x koud
1 x warm
- Extra luxe bittergarnituur:
1 x koud
1 x warm
- Ontvangst met glas Kir Royal (i.p.v. koffie)
- Kop soep met broodje (i.p.v. koffie met broodje)
- Hapjesbuffet (i.p.v. geserveerd bittergarnituur)

€ 0,75 per persoon
€ 0,95 per persoon
€ 0,95 per persoon
€ 1,40 per persoon
€ 1,40 per persoon
€ 1,40 per persoon extra
€ 1,85 per persoon extra
€ 7,00 per persoon extra

Prijzen 2016 voor gezelschappen vanaf 40 personen Bovenstaande is onze standaard informatie.
Heeft u andere wensen? Wij maken graag een passende offerte op maat.
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze
kunnen op verzoek per e-mail worden verzonden. De UVH zijn bindend voor iedereen
die van onze diensten gebruik maakt.

Ontvangsten/stel uw eigen feest samen
Koffie/thee
1 x kop koffie of thee met bonbons
1 x kop koffie of thee met kruidkoek
1 x kop koffie of thee met krentenwegge
1 x kop koffie of thee met gevulde koek
1 x kop koffie of thee met (huis)gebak (3 soorten)
1 x kop koffie of thee met een petit-four
1 x kop koffie of thee met glutenvrij/melkvrij gebak

€
€
€
€
€
€
€

4,35
2,85
3,70
3,70
5,00
4,85
5,20

2 x kop koffie of thee met bonbons
2 x kop koffie of thee met kruidkoek
2 x kop koffie of thee met cake
2 x kop koffie of thee met gevulde koek
2 x kop koffie of thee met krentenwegge
2 x kop koffie of thee met (huis)gebak (3 soorten)
2 x kop koffie of thee met een petit-four
2 x kop koffie of thee met glutenvrij/melkvrij gebak

€
€
€
€
€
€
€
€

5,35
3,85
4,20
4,70
4,70
6,00
5,85
6,20

Een feestelijk ontvangst
Glas bubbels
Glas bubbels met een petit four
Kir Royal

€ 3,70
€ 6,00
€ 4,55

Bittergarnituur
Bittergarnituur (3x koud en 2x warm)
Hapjesbuffet

€ 4,90
€ 10,50

Afsluiting
Broodje beenham
Broodje kroket
Puntzak fiet

€ 4,20
€ 3,10
€ 3,00

Prijzen 2016 voor gezelschappen vanaf 40 personen Bovenstaande is onze standaard informatie.
Heeft u andere wensen? Wij maken graag een passende offerte op maat.
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze
kunnen op verzoek per e-mail worden verzonden. De UVH zijn bindend voor iedereen
die van onze diensten gebruik maakt.

Consumpties
Frisdranken en bier
Vruchtensappen
Wijn
Jenevers
Port/Sherry/Vermouth
Buitenlandse biersoorten
Buitenlands gedistilleerd

€ 2,00
€ 2,00
€ 3,50
€ 2,05
€ 3,00
€ 3,85
€ 3,85

Hapjes
Eenvoudig € 0,70 per hapje
Jonge kaas
Droge worst
Grillworst
Leverworst
Kookworst
Gevuld ei
Mosterd
Basis € 0,95 per hapje
Brood met carpaccio van rund
Brood met Paté en compote van preiselbeeren
Brood met gerookte zalm, rode ui en kappertjes
Brood met tonijnsalade
Tortillawrap met pulled pork en compote van rode ui
Tortillawrap met paddenstoelen en roomkaas
Amuse hapje, dungesneden ham met zongedroogde tomaat
Amuse hapje, gevuld ei geserveerd in lagen
Luxe € 1,40 per hapje
Mini sandwich met capocollo en uiencompote
Mini sandwich met kip, rucola, Parmezaan en pijnboompitten
Amuse hapje, rillette van zalm met rode ui en kappertjes
Amuse hapje, nagelhout en roomkaas
Amuse hapje, bleu de Wolvega met appelstroop
Amuse hapje, gerookte zalm met forelmousse
Amuse hapje, gevuld ei geserveerd in lagen
Amuse hapje, garnalen cocktail

Prijzen 2016 voor gezelschappen vanaf 40 personen Bovenstaande is onze standaard informatie.
Heeft u andere wensen? Wij maken graag een passende offerte op maat.
Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze
kunnen op verzoek per e-mail worden verzonden. De UVH zijn bindend voor iedereen
die van onze diensten gebruik maakt.

