Bruidsborrel- en
feestarrangementen,
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Bruidsborrelarrangement I

€ 13,50 p.p.

Voor dit arrangement geldt dat u twee uur lang onbeperkt mag
drinken uit het Hollandse drankassortiment. Daarnaast worden er op
diverse tafels plateaus geplaatst met karaffen gevuld met zoutjes en
nootjes en wordt er 3x een ronde gelopen met Dobben mixed
bittergarnituur.

Bruidsborrelarrangement II

€ 16,50 p.p.

Het ontvangst is met koffie of thee naar keuze geserveerd met een
klein, luxe gesorteerd gebakje. Aansluitend bedienen wij u en uw
gasten een drankje naar keuze uit het Hollands drankassortiment.
Op de tafels plaatsen wij plateaus met karaffen gevuld met zoutjes
en nootjes en gaan wij 3x rond met de van Dobben mixed
bittergarnituur.

Feestarrangementen
De drankjes die wij serveren tijdens uw feestavond kunnen berekend
worden op basis van nacalculatie of u kunt kiezen voor een
arrangement met onbeperkt drankjes uit de Hollandse bar.
De prijzen voor onze drankarrangementen zijn als volgt:
2 uur
€ 16,50 p.p.
3 uur
€ 22,00 p.p.
4 uur
€ 27,50 p.p.
De prijzen per drankje vindt u op de drankenkaart achterin de
brochure.
Tevens kunnen wij u voorzien van verschillende hapjes. Op de
volgende pagina vindt u een aantal culinaire suggesties, waaruit u
uw eigen arrangement kunt samenstellen. Graag helpen wij u tijdens
een persoonlijk gesprek met het samenstellen van uw arrangement.

Hollandse drankenassortiment:
Frisdranken, vruchtensappen, alcohol vrij bier, bier, rode, rosé en
witte wijn, port, sherry, vermouth, jonge en oude jenever, bessen en
citroen jenever, koffie en thee.
Indien u wenst schenken wij tevens Buitenlands gedistilleerde
dranken op nacalculatie á € 4,00 per drankje
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Borrelgarnituur

(prijzen per stuk, behalve indien anders aangegeven)
Brood met tapenade en pesto
Knabbelgarnituur
Zoutjes en nootjes
Bootje met olijven
Frituurhapje van Dobben
Assortiment warm bittergarnituur of alleen
bitterballen
Inktvisringen met all’aglio mayonaise
Caprese (een amuselepel of in een glaasje)
Mozzarella, basilicum en een
cherrytomaatje met pesto
Prikker met Parmaham en Meloen
Huisbereide pomodori soep geserveerd in een
duralex glaasje
Huisbereide Bruchetta
Ossenhaas carpaccio met truffel
mayonaise
Vitello tonnato
Bitterbal van risotto
Tartaar van zwaardvis met citroen mayonaise
Kippendijen in citrus gemarineerd
Gebakken gnocchi met Parmezaanse kaas en
rucola sla
Paddenstoelen truffel risotto
Parpadella met bolognaise saus
Zuppa di Pesce
Spaghetti All´aglio geserveerd met scampi´s
Zeevruchten risotto
Dun gesneden Pata Negra ham

Drankenkaart
Thee

€ 2,25

Espresso of lungo

€ 2,30

Cappuccino

€ 2,45

Melk/Karnemelk

€ 2,25

Frisdranken

€ 2,25

€ 0,90

Diverse waters

€ 5,50

Diverse vruchtensappen

€ 2,30

€ 1,00
€ 2,50

Tapbier vanaf

€ 2,50

Huiswijn

€ 4,25

Huiswijn

€ 19,50 per fles

Prosecco

€ 4,25

Prosecco

€ 21,50 per fles

Kir Royal

€ 4,75

Champagne vanaf

€ 55,00 per fles

Binnenlands gedistilleerd vanaf

€ 3,25

Bacardi, Malibu

€ 4,50

Buitenlands gedistilleerd vanaf

€ 5,00

€ 2,50 p.p.
€ 1,75 p.p.
€ 1,50 p.p.

€ 2,25
€ 3,00

€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 6,00

per fles

per glas
per glas
per glas
per glas

€ 7,00
€ 8,00
€ 8,00
€ 9,00
€ 10,00
€ 11,00
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