Prijzen

Theeschenkerij

Zaalhuur 1 dagdeel (4 uur):
Zaalhuur 2 dagdelen (8 uur):
Huur flipover met papier en stiften (incl. BTW):
Huur beamer (incl. BTW):
Koffiearrangement:

€ 85,00
€ 150,00
€ 19,50
€ 40,00
€ 6,50 p.p.

Uw verblijf in onze vergaderzaal maken wij standaard extra aangenaam met een
koffiearrangement. Dit koffiearrangement bestaat uit:
• Ontvangst met koffie & thee
• Gedurende de bijeenkomst onbeperkt verse koffie/thee, kannen water
• Bij de koffie een etagère met zoetigheden en pepermuntjes

Smaakvol pauzemoment

Ons standaardarrangement kunt u naar wens uitbreiden met een lunch, een high tea, afternoontea
of een sfeervolle barbecue. Een welkome en ontspannen afwisseling tijdens of na een dag hard
werken.

Lunch/koffietafel:

Broodjes, wit en bruin brood, krentenbrood, vleeswaren,
kaas, zoet beleg, koffie/thee, melk/karnemelk en een eitje.

€ 9,95 p.p.

Lunch/koffietafel Eldorado

€ 16,50 p.p.

High Tea

€ 20,50 p.p.

Broodjes, wit en bruin brood, croissantje, krentenbrood, vleeswaren, kaas, zoet
beleg, fruit, zelfgemaakte soep, een kroket, koffie/thee, melk, karnemelk en jus
d’orange.
Indien u de lunch graag wilt uitbreiden met salades brengen wij 2,50 p.p. extra in
rekening.
Onze specialiteit: een etagère gevuld met diverse soorten taart en zoetigheden,
verschillende soorten sandwiches, twee warme hapjes, onbeperkt koffie en thee.

Afternoon Tea

€ 14,50 p.p

Evening Tea**

€ 24,95 p.p

Diverse soorten zoete hapjes, eigen gemaakte taart en onbeperkt thee.

Buffet bestaande uit warme gerechten zoals stoofpot, kip cashew, kippenpootjes,
gehakballetjes in satésaus, loempia’s, rijst, frites en aardappelgratin. Het koude
gedeelte bestaat uit verse haring, makreel, gerookte zalm, eitjes
met ravigottesaus, rauwe ham met meloen, diverse soorten salades
met stokbrood en kruidenboter.
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Evening Tea Eldorado**

Buffet bestaande uit warme gerechten zoals stoofpot, kip cashew, kippenpootjes,
gehaktballetjes in satésaus, loempia’s, rijst, frites en aardappelgratin. Het koude
gedeelte bestaat uit rosbief, verse haring, paling, makreel, garnalen, gerookte
zalm, rauwe ham met meloen, diverse soorten salades met stokbrood en
kruidenboter.

€ 29,95 p.p

Dessert buffet

€ 4,00 p.p.

Dessert buffet de luxe

€ 8,00 p.p.

Bestaande uit: 3 soorten ijs en 3 soorten pudding.

Bestaande uit: 3 soorten ijs, pudding en bavarois, slagroom en fruit

BBQ **

€ 21,95 p.p.

BBQ Eldorado**

€ 26,95 p.p.

Feestje**

€ 18,50 p.p.

Hamburger, bbq worst, speklap, saté stokje en een drumstick, een salade,
friet, komkommersalade, tomatensalade, diverse sausjes en stokbrood met
kruidenboter.

Hamburger, bbq worst, saté stokje + 3 andere soorten vlees of vis.
(keuze uit: biefstuk, lamskoteletje, spareribs, zalm of een garnalenspies), 2
soorten salades, friet, komkommersalade, tomatensalade, diverse sausjes,
stokbrood met kruidenboter, rabarber en fruit.

Ontvangst koffie/thee en gebak, diverse hapjes (warme en koude),
zoutjes en onbeperkt drank, exclusief buitenlands gedistilleerd. Deze prijs is
gebaseerd op 3 uur. Voor 4 uur betaalt u € 20,50 p.p.

Drankenarrangement

Wij bieden u de mogelijkheid om uw arrangement om uit te breiden met een
drankenarrangement.
Onbeperkt drank tijdens de gehele periode (exclusief buitenlands gedistilleerd),
met evt. tot slot een kopje koffie.
Drankenarrangement gedurende 3 uur € 15,50 p.p.
Drankenarrangement gedurende 4 uur € 17,50 p.p.

** vanaf 15 personen
Andere wensen? Laat het ons weten en wij maken voor u een passend aanbod.
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