
 

 

 

CATERING | 2019 
Alle prijzen zijn excl btw 

 
FEESTELIJKE BUBBELS 

Flute Spumante ( Portugese bubbel )        € 3,50 p.p. 
Extra feestelijk: Spumante met NICE vers fruitijsje      € 6  p.p.  
         

 

KOFFIE 
Koffie & thee buffet in de HALL € 4 p.p. 
Bij ontvangst en in de pauze 
Koffie uit de espressobar van onze barista  vanaf € 2,50 per koffie 
*Ontvangst door barista is voor groepen tot 50 pers 

Zoete lekkernijen (mix van dagelijkse verse aanbod) € 1,75 p.p. 
Roomboterkoekje € 0,60 p.p. 
Homemade kokos matronen € 0,60 p.p. 
Kasteelgebak € 3,30 p.p. 
Healthy pleasures ( heerlijke 1 haps gebakjes ) € 2,- p.p. 
Appelgebak met slagroom; van patissiers Sander & Femke € 3,75 p.p. 

 

IN DE ZAALL 

Kleine flesjes HALL water         € 1,50 p.p. 
 

 

 

 

 



 

 

Vanaf 20 personen 

BORRELARRANGEMENT L 1 uur € 15 p.p. 
Onbeperkt fris, bier en wijn 
Zoutjes, nootjes en olijven op tafel 
1 rondje bittergarnituur  
Kaas en worst plank 

BORRELARRANGEMENT XL 1 uur € 18 p.p. 
Onbeperkt fris, bier en wijn 
Zoutjes, nootjes en olijven op tafel 
2 x rondje bittergarnituur  
Borrelplank 

BORRELARRANGEMENT xxl 2 uur  € 26 p.p.€€  
Onbeperkt fris, bier en wijn 
Zoutjes, nootjes en olijven op tafel 
2 x rondje bittergarnituur  
Borrelplank 

   

 

DRANKARRANGEMENT  
Onbeperkt frisdrank, sap, bier en wijn  

1 uur            € 9 p.p. 
2 uur            € 16 p.p. 
3 uur            € 20 p.p. 
*Verse jus € 1,25 p.p extra bovenop het arrangement 
**Bij verlenging van het arrangement per half uur € 2,50 p.p. extra 



 

 

 

 

BORREL & BITES 

Saucijzen broodje van rundvlees        € 3,30 p.p. 
Botermalse saucijs van onze patissiers Femke & Sander 
 
Bitterballen met truffelmayo (4 st.)        € 3,60 p.p.  
Bourgondische bitterballen, extra groot en met 30% echt stoofvlees 
 
Bittergarnituur (5 st.)          € 3,30 p.p. 
Mix van diverse kwaliteit kleine snacks met sauzen 
 
Bruschetta (mix van diverse toppings)        € 1,65 p/st  
Huisgemaakte krokante broodjes met verse ingrediënten 
 
Luxe zoutjes/nootjes/olijven         € 3,30 p.p. 
 
Kaas en worst plank (2 x worst en 2 x kaas)       € 3,30 p.p. 
 
Borrelplank           € 4,95 p.p. 
Drie luxe charcuterie soorten en kaas, Mediterrane kaasspies en abrikoos met cranberry-roomkaas. We 
variëren hierin met kleine plankjes op tafel bij groepen < 50p. Grotere groepen voorzien we van onze grote 
borrelplank die op het buffet wordt gepresenteerd 
 
Oriëntaalse krokante kip (3 st.)         € 3,30 p.p. 
De favoriet bij vele van onze gasten. Met Marokkaanse kruiden en dipsaus 
 
Mini hamburger          € 5,00 p.p. 
Onze eigen BurgerEI & Zakenlui beefburgers op een broodje met huisgemaakte ketchup 
 
Puntzakje friet met truffelmayo         € 2,75 p.p. 
 
Luxe vis/vlees/vega hapjes         € 2,20 p/st 

 Krokantje met carpaccio tartaar 
 Krokantje met zalm gemarineerd in rode biet 
 Krokantje met gamba en avocado 
 Krokantje met roomkaas en gedroogde beenham 
 Geitenkaasballetje met verse kruiden of nootjes 
 Hartige macarons 
 Lolly van eenden rilette met bieten glace en pistache crumble    € 3,30 p/st 

 



 

 

 

MET PASSIE 

Onze ingrediënten halen we bij bijzondere, vaak lokale, leveranciers. Naast op de smaak letten we bij de 
keuze van de producten op dierenwelzijn en milieu-impact. Zo is het vlees van onze burgers bijvoorbeeld 
van koeien die na hun pensioen als melkkoe nog een tweede leven hebben gekregen. 

 

ALLERGIE N EN DIEET WENSEN 

We vinden het belangrijk dat iedereen bij ons terecht kan, dus is er standaard voldoende keuze voor 
mensen met een voedselallergie (lactose, gluten, noten) of speciaal dieet. Is je allergie of dieet minder 
gangbaar? Laat het ons dan van te voren weten. Dan zorgen we dat er ook voor jou iets lekkers op tafel 
komt. 

 

EVENTS 
Ook tijdens evenementen verzorgen wij graag de catering, of het nu op een zelf gekozen locatie, in de HALL 
of in één van de ZAALLen is. Een walking diner, ontbijtbuffet, beurscatering, lunch-to-go tijdens een 
bedrijfsuitje, de mogelijkheden zijn eindeloos. Echt iets bijzonders? Lange Tafels in het gras zorgt voor een 
unieke setting op onverwachte locaties. Met onze persoonlijke aanpak zorgen wij dat het uw gasten aan 
niets ontbreekt. Neem voor meer informatie contact met ons op. 
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