Arrangementenlijst Oma’s kamer
Lunch buffet:
koffie, thee, melk, broodjes,
vleeswaren, kaas en jam.

vanaf 15p
tot 15p

Uit te breiden met:
Soep van de dag
Kroket
salade naar keuze

Bij speciale gelegenheden kunt U
ook beginnen met een glas:
champagnoise of
kir royal

€ 15.00 p.p.
€ 17.50 p.p.

€
€
€

2,95 p.p.
1,75 p.p.
2,95 p.p.

€
€

3,25 p.p.
3,75 p.p.

€

17,50 p.p.

U kunt ook kiezen voor een High tea
deze bestaat uit:

sandwiches met rosbief, filet americain,
zalm, komkommer en brie.
hierbij ook Petit fours, koekjes. Bonbons,
muffins en brownies. Verse Jus d’orange,
koffie en thee

vanaf 15 personen
(tot 15p
€21,50)

U kunt Uw borrel of feestje ook aankleden met het
volgende:
Nootjes, zoute koekjes:

€

1,00 p.p.

Oma’s hapjes koud:
mini salami worstjes
blokjes kaas en olijven

€

2,00 p.p.

Kaas en div. worst soorten

€

0,50 p.p.

Toast of stokbrood met:
paling zalm, garnalen, brie of paté.

€

0.75 p.s.

Gevulde eieren

€

0,70 p.s

Oma’s hapjes warm:
bitterballen, mini kaassouffles
kipnuggets

€

17,50 (30st.)

Oma’s hapjes pittig:
vlammetjes, bami balletjes
mini kip loempia’s

€

18,50 (30 st.)

Avondvullend arrangement 20.00-00.30:
A. Koffie, thee frisdrank en
gebak bij aankomst
bier, wijn en frisdrank
div. koude hapjes (2x) en
warm hapjes (2x)
nootjes en zoute koek

€

27.50 p.p.

B. 1 Stokje saté met stokbrood

€

2.50 p.p.

C. Afsluiten met koffie en brood

€

5.00 p.p.

D. Saté buffet

€

9,95 p.p.

€

12,50 p.p.

3 stokjes saté met stokbrood
kruidenboter, salade
geseveerd met friet

Wij vragen een omzetgarantie van E 300,00

Bij het apart aanslaan van de drankjes rekenen
wij de volgende prijzen:
Koffie, thee
Bier
Speciale bieren
Frisdranken
Chocomel, fristi
Wijnen
Verse Jus d’orange
Port, sherry, vermout
Jenever, vieux
Buitenlands ged.

V.a.
V.a.

V.a.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,85
2,20
3,50
2,10
2,10
2,95
2,50
2,50
2,00
3,75

Wilt U uw avond nog iets uitgebreider ????
Een koud buffet misschien??
Vleessalade, zalmsalade, stokbrood
kruidenboter en een Griekse salade

€

7,00 p.p.

Uit te breiden met een visschotel
best. Uit zalm, garnalen en paling

€

9,50 p.p.

Haring schotel

€

3,00 p.p.

Uit te breiden met een vleesschotel
best. Uit rosbief, fricandeau en
beenham.

€

3,50 p.p.

Uit te breiden met soep naar keuze

€

2,95 p.p.

Uit te breiden met een kaasschotel
Brie, jong belegen, div. franse kazen.

€

3,50 p.p.

fruitsalade

€

2,50 p.p.

Buiten dit alles is er ook mogelijkheden tot warm
buffet van Hollands tot Indische.

