
 

RECEPTIE   
  

RECEPTIEARRANGEMENT  A  

 Ontvangst met koffie/thee & zoet 

 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

 2 warme hapjes uit assortiment A 

 

RECEPTIEARRANGEMENT  B  

 Ontvangst met een bruisend glas cava & zoet 

 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon uit assortiment A 

 

RECEPTIEARRANGEMENT  C – AFSCHEIDSBORREL – JUBILEUM   

 Ontvangst met een bruisend glas cava of filterkoffie/thee* &  zoet 

 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon uit assortiment A 

 1 broodje pulled pork of 1 pizza punt* 

*de keuze geldt voor de gehele groep en vernemen wij graag  1 week van te voren inclusief dieetwensen.  

 

* Hollandse bar: een onbeperkt binnenlands gedistilleerd drankassortiment met tapbier, 

huiswijnen en frisdranken.    

 

TARIEVEN     EXCL BTW* 

Receptie arrangement A  1.5 uur  € 17.00 

Receptie arrangement A  2.5 uur  € 20.00 

Receptie arrangement B  1.5 uur  € 18.00 

Receptie arrangement B 2.5 uur  € 22.00 

Receptie arrangement C 2 uur  € 23.00 

Toeslag extra half uur    €   2.50 
*de btw voor tarieven van de receptiearrangementen worden verdeeld in 60% btw laag  

en 40% btw hoog. De btw laag betreft per 1-1-2019 9%.



 
   

FEESTEN  
  

FEESTAVONDARRANGEMENT  A  

 Ontvangst met filterkoffie/thee & zoet  

 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

  

FEESTAVOND ARRANGEMENT B  

 Ontvangst met een bruisend glas cava & zoet 

 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

 5 warme hapjes per persoon uit assortiment A 

 

FEESTAVOND ARRANGEMENT C  

 Ontvangst met een bruisend glas cava & zoet 

 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

 4 warme hapjes uit assortiment B en 2 koude hapje per persoon  

 

FEESTAVONDARRANGEMENT D 

 Ontvangst met een bruisend glas cava & zoet 

 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  

 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

 4 warme hapjes uit assortiment B en 2 koude hapje per persoon  

 Puntzakje frites als late night snack 

 

* Hollandse bar: een onbeperkt binnenlands gedistilleerd drankassortiment met tapbier, 

huiswijnen en frisdranken.  

  

  

TARIEVEN     EXCL BTW* 

Feestavond arrangement A  4.5 uur  € 26.00 

Feestavond arrangement A  5.5 uur  € 29.00 

Feestavond arrangement B  4.5 uur  € 28.00 

Feestavond arrangement B 5.5 uur  € 31.00 

Feestavond arrangement C 4.5 uur  € 30.00 

Feestavond arrangement C 5.5 uur  € 33.00 

Feestavond arrangement D 4.5 uur  € 32.00 

Feestavond arrangement D 5.5 uur  € 35.00 

Toeslag extra half uur    €   2.50 
*de btw voor tarieven van de receptiearrangementen worden verdeeld in 60% btw laag  

en 40% btw hoog. De btw laag betreft per 1-1-2019 9%.  

  

   

  

  



 
 

 

PERSONEEL  

Bediening is inbegrepen tijdens de duur van het arrangement (inclusief 1 uur op- en afbouw) 

voor het bereiden en uitserveren van dranken en hapjes. Wij rekenen 1 cateringmedewerker 

per ca. 35 personen.  

  

MEUBILAIR, INRICHTING EN SERVIES  

Bij een arrangement zijn inbegrepen: bar, statafels (1 per 25 personen), bistrotafels met vier 

stoelen en tafelaankleding. Extra kosten voor inrichting, op- en afbouwkosten worden apart in 

rekening gebracht.  

  

DRANKASSORTIMENT  

BINNENLANDS GEDISTILLEERD  

Assortiment Frisdranken, vruchtensappen, tapbier, maltbier, huiswijnen en water. Overige 

dranken zijn niet inbegrepen. De kosten van deze dranken kunnen eventueel in het 

arrangement opgenomen worden of op basis van nacalculatie berekend worden.   

  

GIN & TONIC BAR (VANAF € 1500,-)  

Een geheel aangeklede Gin & Tonic bar met drie soorten Gin en diverse soorten Tonics.  De 

prijs is inclusief btw, 100 serves en barman.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 
 

KOUDE HAPJES - ASSORTIMENT A 

 Crostini met roombrie, blauwe druif en walnoot 

 Crostini met gerookte zalm 

 Krokant kuipje met eiersalade en een toefje van verse tuinkers 

 Crostini met tapenade en oude kaas 

 Krokant kuipje met kip-kerriesalade, gegrilde paprika en peterselie 

 Mini pasteitje met tonijnsalade 

Deze hapjes kunnen per 50 stuks worden besteld. 

 

KOUDE HAPJES - ASSORTIMENT B 

 Crostini met roombrie, blauwe druif en walnoot 

 Crostini met gerookte zalm, geitenkaas en verse basilicum 

 Krokant kuipje met eiersalade en een toefje van verse tuinkers 

 Crostini met parmaham, alioli, snippers van oude kaas en cress 

 Korstdeegbakje met verse filet americain, kruidensaus, bieslook, sjalot  

en knapperig spek 

 Krokant kuipje met kruidenkaas en garnaal 

Deze hapjes kunnen per 50 stuks worden besteld. 

 

KOUDE HAPJES – ASSORTIMENT C 

 Bonbon van gerookte zalm met een vulling van garnalen, verse roomkaas en rode 

mosterd cress 

 Rouleau van carpaccio met een vulling van rucola, oude kaas en semi gedroogde 

tomaten 

 Bonbon “vitello tonato” met tonijnmayonaise, gegrilde paprika  en borage cress 

 Rouleau van gekonfijte hoenderbout en dadels omwikkelt in serranoham met een 

topping van daslookkaas 

Deze hapjes kunnen per 20 stuks per soort besteld worden, met een minimale afname van 60. 

  

CROSTINI  

Getoost brood belegd met: 

 Tomaat en basilicum 

 Tonijnsalade 

 Parmaham en alioli 

 Mozzarella, tomaat en basilicum 

 Gerookte zalm/forel, geitenkaas en basilicum 

 Pulled chicken 

De crostini’s kunnen per 10 stuks per soort besteld worden, met een minimale afname van 30. 

 

PINCHOS – HAPJES OP HANDZAME PRIKKERS 

 Chorizo, zongedroogde tomaat en olijf 

 Gemarineerde gamba met groene mamoet olijf 

 Gekruide mozzarella met cherry tomaat en verse basilicum 

 Gerookte prosciuto ham met blanke druif 

 Lolly van rundercarpaccio, tramazini brood, pesto en kruiden 

De pincho’s kunnen per 20 stuks per soort besteld worden, met een minimale afname van 60. 

 

  



 
 

BORRELPLATEAUS 

 Diverse vleeswaren zoals parmaham, fuet worst en salami 

 Brokkelkaas kaas  

- geserveerd op houtenplankjes en/of etagères 1 per 10 personen 

 

CHARCUTTERIE 

 Diverse vleeswaren zoals parmaham, fuet worst, mortadella, Napoli salami, serranoham 

en salami 

 Brood en compôte 

- geserveerd op houtenplanken 1 per 20 personen 

 

WARME HAPJES -  ASSORTIMENT A* 

 Diverse kleine snacks (kaassoufflé, gehaktballetjes, kipnuggets)  

 Bitterballen  

 Mini loempia’s en samosa’s 

- geserveerd met twee bijpassende sauzen 

Deze hapjes kunnen per 50 stuks worden besteld 

 

WARME HAPJES – ASSORTIMENT B* 

 Gefrituurde dim sum hapjes  

 Grote garnalen in filodeeg 

 Diverse kleine snacks (kaassoufflé, gehaktballetjes, kipnuggets)  

 Bitterballen 

-geserveerd met drie bijpassende sauzen 

Deze hapjes kunnen per 50 stuks worden besteld. 

 

STREETFOOD SNACKS 

 Mini puntzakje frites met mayonaise* 

 Mini saucijzenbroodje, kaasbroodje en kip-kerriebroodje* 

 Mini broodje bitterbal met rode bietenmosterd* 

 Mini broodje hamburger met kaas, bacon, ui en kruidensaus* 

 Mini broodje saté (oosters gemarineerde kippendijen met saus)* 

 Mini broodje pulled pork met rode kool* 

 Pizzapunt –assortiment- * 

*niet op alle locaties mogelijk 

De streetfood snacks kunnen per 30 stuks worden besteld. 

 

  



 
 

 

 

 

TARIEVEN        incl btw  excl. btw 
 Koud hapje A       € 1.09 p.s. € 1.00 p.s. 

 Koud hapje B       € 1.42 p.s. € 1.30 p.s. 

 Koud hapje C       € 3.00 p.s. € 2.75 p.s. 

 Turks brood met 3 smeersels     € 1.64 p.p. € 1.50 p.p. 

 Crostini       € 1.75 p.s. € 1.60 p.s. 

 Pinchos       € 2.07 p.s. € 1.90 p.s. 

 Borrelplateaus        € 2.62 p.p. € 2.40 p.p. 

 Charcutterie       € 7.19 p.p. € 6.60 p.p. 

 Warm hapje A*      € 0.82 p.s. € 0.75 p.s. 

 Warm hapje B *      € 0.98 p.s. € 0.90 p.s. 

 Mini puntzakje frites*      € 2.73 p.s. € 2.50 p.s. 

 Mini saucijzen-, kaas-, kip-kerriebroodje*   € 2.02 p.s.  € 1.85 p.s. 

 Mini broodje bitterbal met rode bietenmosterd*  € 2.18 p.s. € 2.00 p.s. 

 Mini broodje hamburger met kaas, bacon en ui*  € 3.27 p.s. € 3.00 p.s. 

 Mini broodje saté*      € 3.27 p.s. € 3.00 p.s. 

 Mini broodje pulled pork met rode kool*   € 3.54 p.s. € 3.25 p.s. 

 Pizzapunt*       € 2.83 p.s.  € 2.60 p.s. 

 

*niet mogelijk op elke locatie. 

 

Genoemde prijzen zijn per stuk prijzen exclusief BTW ( per 1-1-2019 betreft btw laag 9%), 

uitgaande van afname bij een receptie-/feestavondarrangement. In andere gevallen op 

aanvraag. 


