Arrangementen

Hapjes & Drankjes

Diverse mogelijkheden
In deze brochure geven wij u diverse mogelijkheden om in onze sfeervolle
koffieruimte nog even na te tafelen na de afscheidsdienst. Uiteraard staan wij
ook open voor uw persoonlijke keuzes. Ons team doet er alles aan om uw
verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.

Dieetwensen
Heeft u speciale dieetwensen? Geeft u die dan uiterlijk 24 uur van te voren
aan ons door, dan houden wij daar rekening mee.

Eigen etenswaren
Het is niet mogelijk om eigen etenswaren mee te brengen.

Vaste prijzen
U kunt de keuze maken voor een vaste prijs per persoon.
Dan weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Arrangementen met prijzen per persoon
Koffie met koek/cake
onbeperkt koffie en thee met een roomboterkoekje
onbeperkt koffie en thee met een plak cake of luxe peperkoek
onbeperkt koffie, thee en water
voor kinderen desgewenst ranja

€ 5,10
€ 5,80
€ 4,60

Arrangement Vlaai
onbeperkt koffie of thee met een punt vlaai
onbeperkt koffie of thee met een punt vlaai + slagroom
u kunt hierbij tot 6 soorten vlaai opgeven

€ 7,10
€ 7,50

Arrangement Taart

€ 7,70

onbeperkt koffie of thee met een punt luxe taart
u kunt hierbij tot 6 soorten taart opgeven

Arrangement Zoet
onbeperkt koffie, thee en water
en voor de kinderen jus d’orange, appelsap of ranja
per persoon een bonbon, soesje, mini tompoesje en chocolaatje

€ 9,00

Arrangement de Kempen

€ 10,65

Arrangement de Bourgondische Kempen

€ 11,80

Arrangement de Zaligheden

€ 15,30

Arrangement de Smokkelaer

€ 14,10

diverse soorten zachte broodjes en krentenbollen
belegd met kaas en ambachtelijke vleeswaren
zo gewenst voor de kinderen met zoet beleg
onbeperkt koffie, thee, jus d’orange, appelsap en water
voor kinderen desgewenst ranja
diverse soorten zachte broodjes en krentenbollen
belegd met kaas, ambachtelijke vleeswaren en 4 soorten salades
zo gewenst voor de kinderen met zoet beleg
onbeperkt koffie, thee, jus d’orange, appelsap en water
voor kinderen desgewenst ranja
diverse luxe harde en zachte broodjes en krentenbollen
belegd met kaas, ambachtelijke vleeswaren, en 4 soorten salades
zo gewenst voor de kinderen met zoet beleg
onbeperkt koffie, thee, jus d’orange, appelsap en water
voor kinderen desgewenst ranja

diverse borrelhapjes: kaas en worst geserveerd met mosterd/dillesaus,
olijven, pinda’s en kaasstengels/zoute koekjes
hierbij serveren wij diverse drankjes naar keuze:
rode of witte wijn, bier, jus d’orange, appelsap, water of frisdrank
voor kinderen desgewenst ranja

Prijslijst
koffie of thee

€ 2,1 0

flesje frisdrank

€ 2,1 0

witte en rode wijn

€ 3,30

flesje bier

€ 2,90

cake of luxe peperkoek

€ 1,40

variatie vlaai per punt

€ 2,80

variatie taart per punt

€ 3,60

ambachtelijk belegd broodje met kaas of vleeswaren

€ 2,60

ambachtelijk belegd broodje met salade

€ 3,30

krentenbol met boter

€ 1,90

variatie bonbons per stuk

€ 1,30

Gebruik aula
Huur aula indien geen gebruik
wordt gemaakt van
consumpties in de koffieruimte
€ 538,00
Huur aula indien wel gebruik
wordt gemaakt van
consumpties in de koffieruimte
€ 405,00
Gebruik koffieruimte

Alle prijzen in deze folder zijn onder voorbehoud van wijzigingen, druk- en zetfouten.
Voor de gevolgen hiervan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

ten behoeve van consumpties
gratis
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