
ZELF SAMENSTELLEN

DRANKENARRANGEMENT

Prijzen per persoon:
3 uur                                                      € 17,25
3,5 uur                                                   € 19,50 
4 uur                                                      € 21,25
4,5 uur                                                   € 23,75
5 uur                                                      € 25,00 
Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op drankjes
uit het Hollands assortiment.

TAART EN BRUIDSTAART

Friandises                                              € 2,- p.p.
Cupcaketoren                                       € 2,75 p.p.
Receptiegebak                                      € 2,50 p.p.
Taartenbuffet                                        € 2,95 p.p.
Luxe gebak                                            € 3,50 p.p.
Bruidstaart (klassiek)                              € 5,75 p.p.
Bruidstaart (stapeltaart vanaf 40 pers) € 7,50 p.p.
Toptaartje bruidstaart (voor thuis)         op aanvraag 
IJsbruidstaart                                         € 6,75 p.p.
Toptaartje ijsbruidstaart (voor thuis)      € 29,50 

OP TAFEL 

Bakkerszoutjes en nootjes                      € 1,25 p.p.
Borreldip                                                € 1,75 p.p.
Met nootjes, kaasstengels, olijven en 
rauwkost met dip

KOUDE HAPJES

Partyhapjes "Just Married"                      € 1,30 p.st.
canapés met filet Americain | gerookte zalm met
mozzarella en pesto | Mexicaanse wrap met runderrollade,
tomaat, maïs en chili salsa | wrap met brie, kip, gegrilde
paprika en tuinkruidensaus | BLT sandwich met kip | mini
sandwich met yorkham en eiersalade, spiesje van salami,
mozzarella en olijf.   

Partyhapjes "Celebration"                      € 1,30 p.st.
canapes met brie met granaatappelpitjes en balsamico
crème | filet Americain | ossenworst | wraps met carpaccio
met rucola, pijnboompitjes, oude kaas en truffelsaus |
wraps met kiprollade, pesto en Beemster kaas | mini
sandwich met rosbief met zongedroogde tomaat, oude
kaas en honing-mosterdsaus | BLT sandwich met kip | mini
sandwich met York ham met eiersalade.

Willen jullie helemaal zelf bepalen wat er in jullie arrangement komt, dat is uiteraard mogelijk. Stel aan de hand van

onderstaande items jullie perfecte feestavond samen. 

 

Tomaat, basilicum en mozzarella (V)
Asperge, ham en Hollandaise saus
Kip, prei, paprika met een vleugje kerrie
Ui, spek en tomaat

Ham en kaas
Tomaat, mozzarella en pesto (V)
Brie met spekjes
Hete kip

Hete kip
Tomaat met mozzarella en basilicum (V)
Pulled pork met BBQ saus

Classic cheeseburger
"Friends" burger met spek, champignons en cheddar
Burger met gekarameliseerde uien, oude kaas en
truffelsaus
Burger met parmaham, mozzarella en pesto

WARME HAPJES

Warm bittergarnituur                             € 1,10 p. st.
Bitterballen, mini kipcorns, mini kaassouffles, gehaktballetjes.

Warm bittergarnituur deluxe                  € 1,25 p. st.
Bitterballen, truffelkroketjes, kaasstengels en 
gepaneerde kip.

MIDNIGHT SNACKS

Gevuld stokbrood                                  € 1,25 p.p.
Stokbrood met Italiaanse gehaktvulling, paprika en kaas,
volgens familierecept.

Flammkuchen                                        € 1,75 p.p.
Puntje flammkuchen 

Panini                                                    € 2,50 p.p.
Kleine panini in de smaken:

Pita broodjes                                         € 2,50 p.p.
Mini pita broodjes met verschillende soorten beleg:

Mini Hamburgers                                   € 3,25 p.p.
Wij serveren 4 soorten mini hamburgers:

Hot sandwich corner                           € 3,95p.p.
Buffet met vers gebakken pistolets met saté, pita broodjes met
falafel en witte puntjes met warme beenham. 

Puntzakje friet met mayo                    €2,- 

Deze hapjes zijn een greep uit ons totale assortiment.
Uiteraard zijn er vele andere soorten hapjes mogelijk

en bespreken we graag jullie wensen.



UITBREIDING

Jullie kunnen jullie bruiloft nog
uitbreiden met tal van leuke ideeen.

Zo kunnen jullie een persoonlijk
tintje geven aan jullie dag, maar

hoef je niets zelf te regelen.

DECORATIE

Helium ballon trosjes, 3 ballonnen      €   10,50 per trosje
Ballonnenboog entree                        € 135,00 
Op maat gemaakte bloemdecoratie  Op aanvraag
Led cones (per 4 stuks)                       € 100,00

VERZORGING

Tropische cocktailbar (incl. cocktails) € 350,00
Poffertjeskraam (vanaf)                      € 275,00
Chocolade fontein                              €     3,75 p.p.


