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FEESTAVONDEN 

 
 

Feest-arrangement A (vanaf 40 personen)      € 32,50 per persoon 

- ontvangst met 2 kopjes koffie/thee en mini gebak 

- onbeperkte drankjes 

(frisdranken, bier, wijn, jus 'd orange, port, sherry, vermouth, vieux en jenevers) 

- nootjes & hartige koekjes op tafel 

- eenmaal een koud hapje 

- tweemaal bittergarnituur 

- eenmaal mini saucijzenbroodjes, hamkaasbroodjes en kipkerriebroodjes 

- mini satéstokjes 

- ter afsluiting koffie met mini broodjes belegd met kaas, ham fricandeau en ossenworst  

(Deze prijs is gebaseerd op een vijf uur durende feestavond) 

 

 

Feest-arrangement B (vanaf 40 personen)      € 36,80 per persoon 

- ontvangst met 2 kopjes koffie/thee en mini gebak 

- onbeperkte drankjes 

(frisdranken, bier, wijn, jus 'd orange, port, sherry, vermouth, vieux en jenevers) 

- nootjes & hartige koekjes op tafels en statafels 

- tweemaal crostini''s met paling, zalm, Ardennerham, carpaccio en mozzarella-tomaat; 

- tweemaal bittergarnituur 

- garnalenspiesjes met rode ui en paprika/kipspiesjes met ananas en chilisaus; 

- ter afsluiting koffie met mini broodjes met  mini kroketten, frikandellen en 

kaassoufflés 

(Deze prijs is gebaseerd op een vijf uur durende feestavond) 

 

 

Feest- arrangement C (vanaf 40 personen)      € 34,30 per persoon  

- ontvangst met een glaasje prosecco 

- onbeperkte drankjes 

(frisdranken, bier, wijn, jus 'd orange, port, sherry, vermouth, vieux en jenevers) 

- nootjes & hartige koekjes op tafels en statafels 

- tweemaal crostini's met paling, zalm, Ardennerham, carpaccio en mozzarella-tomaat; 

- tweemaal bittergarnituur 

- garnalenspiesjes met rode ui en paprika/kipspiesjes met ananas en chilisaus; 

- ter afsluiting mini frites met mayonaise 

 of mini pita shoarma met knoflooksaus en rode uiensaus 

(Deze prijs is gebaseerd op een vier en half uur durende feestavond) 
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alternatieve hapjes 

- tv-sticks (kipkluifjes); 

- gevulde eitjes en gevulde tomaatjes; 

- Hollandse hap (kaas met A'dam ui, leverworst, ossenworst en haring) 

- gehaktballetjes met mayonaise, satésaus en chiliesaus; 

- baka bana en pikante gehaktballetjes; 

- kipsatéstokje met stokbrood en zuur; 

- wraps met kip, wortel en quacamole 

- beenham met mosterd-honingsaus en stokbrood; 

 

 
Feest-arrangement D (vanaf 40 personen)      € 39,50 per persoon 

- ontvangst met 2 kopjes koffie/thee en mini gebak 

- onbeperkte drankjes 

(frisdranken, bier, wijn, jus 'd orange, port, sherry, vermouth, vieux en jenevers) 

- nootjes & hartige koekjes op tafels en statafels 

- tweemaal crostini's met paling, zalm, Ardennerham, carpaccio en mozzarella-tomaat; 

- eenmaal bittergarnituur 

Hapjesbuffet: 

- verschillende kaasjes en patés 

- zalmsalade 

- Beierse kartoffelsalade 

- satéstokjes 

- gehaktballetjes in ketjapsaus en salsasaus 

- stokbrood (wit en bruin) met kruidenboter, tapenade en aioli 

- ter afsluiting koffie 

(Deze prijs is gebaseerd op een vijf uur durende feestavond) 


