Arrangementen

September 2018

Arrangement 3-gangen
Soepen

Tomaten-crèmesoep met basilicumroom
Romige mosterdsoep met dragon en witte wijn

Zalmfilet met tuinkruidensaus en garnaaltjes
Varkenshaas met pepersaus en serranoham

Hoofdgerechten

Frambozentaartje met vanille-ijs, slagroom en frambozensaus

Nagerechten

Alle menu’s worden geserveerd met water, stokbrood met kruidenboter en tapenade vooraf. Groenten,
salade en aardappelgarnituur bij het hoofdgerecht.
Bij binnenkomst staan op de tafels menukaartjes. Uw gasten hoeven dus pas aan tafel te kiezen.

De prijs van dit menu bedraagt :
voor 10-19 personen € 28,95, vanaf 20 personen € 27,95 p.p.

Sprankelend welkomstdrankje of alcoholvrije cocktail € 2,95 p.p.
Koffie, thee, espresso of cappuccino na het diner € 2,20 p.p.

Opties

Arrangement 3-gangen extra
Carpaccio van rundermuis met pesto, parmezaanse kaas en rucola
Cocktail van Hollandse garnaaltjes met romige cognac-saus
Salade met dungesneden Italiaanse rauwe ham

Voorgerechten

Hoofdgerechten

Varkenshaasmedaillons met klassieke jus van knoflook en kruiden
Filet van kabeljauw met een beurre blanc van dille en pernod
Biefstuk van Belgisch dikbilrund met mediterrane rode wijnjus

Nagerecht
Nougat-parfait met frambozencoulis en slagroom
Mousse van Belgische chocolade met vanille-ijs
Alle menu’s worden geserveerd met water, stokbrood met kruidenboter en tapenade vooraf. Groenten,
salade en aardappelgarnituur bij het hoofdgerecht.
Bij binnenkomst staan op de tafels menukaartjes. Uw gasten hoeven dus pas aan tafel te kiezen.

De prijs van dit menu bedraagt :
voor 10-19 personen € 33,95, vanaf 20 personen € 32,95 p.p.

Sprankelend welkomstdrankje of alcoholvrije cocktail € 2,95 p.p.
Koffie, thee, espresso of cappuccino na het diner € 2,20 p.p.

Opties

Arrangement 4-gangen
Carpaccio van rundermuis met pesto, parmezaanse kaas en rucola
Cocktail van Hollandse garnaaltjes met romige cognac-saus
Salade met dungesneden Italiaanse rauwe ham

Voorgerechten

Soepen

Romige mosterdsoep met dragon en witte wijn
Tomaten-crèmesoep met basilicumroom

Hoofdgerechten

Varkenshaasmedaillons met klassieke jus van knoflook en kruiden
Filet van kabeljauw met een beurre blanc van dille en pernod
Biefstuk van Belgisch dikbilrund met mediterrane rode wijnjus

Nougat-parfait met frambozencoulis en slagroom
Mousse van Belgische chocolade met vanille-ijs

Nagerecht

Alle menu’s worden geserveerd met water, stokbrood met kruidenboter en tapenade vooraf. Groenten,
salade en aardappelgarnituur bij het hoofdgerecht.
Bij binnenkomst staan op de tafels menukaartjes. Uw gasten hoeven dus pas aan tafel te kiezen.

De prijs van dit menu bedraagt :
voor 10-19 personen € 37,95, vanaf 20 personen € 36,95 p.p.

Sprankelend welkomstdrankje of alcoholvrije cocktail € 2,95 p.p.
Koffie, thee, espresso of cappuccino na het diner € 2,20 p.p.

Opties

Arrangement 4-gangen exclusief












Voorgerechten

Huisgemaakte steak tartare van runderhaas
Luxe carpaccio van dungesneden tonijnfilet met een dressing van wasabi en wasabinootjes

Soepen

Huisgemaakte bisque van kreeft met rivierkreeftstaartjes en een vleugje cognac
Dubbelgetrokken runderconsommé met minigroenten, madera en julienne van kruidenflensjes

Hoofdgerechten

Malse biefstuk van Belgisch dikbilrund geserveerd met een saus van rode wijn en
truffel
Filet van kabeljauw met een beurre blanc met garnaaltjes en dillekruid

Nougat-parfait met frambozen-coulis en slagroom
Moulleux van chocolade (chocoladetaartje) met vanille-ijs

Nagerecht

Alle menu’s worden geserveerd met water, stokbrood met kruidenboter en tapenade vooraf. Groenten,
salade en aardappelgarnituur bij het hoofdgerecht.
Bij binnenkomst staan op de tafels menukaartjes. Uw gasten hoeven dus pas aan tafel te kiezen.

De prijs van dit menu bedraagt :
voor 10-19 personen € 43,95, vanaf 20 personen € 42,95 p.p.
Sprankelend welkomstdrankje of alcoholvrije cocktail € 2,95 p.p.
Koffie, thee of cappuccino met Belgische praline na het diner € 2,50 p.p.

Opties

Arrangement Receptie
Inleiding

Gebruik van dit arrangement gedurende de avonduren (na 18:00 uur) is alleen mogelijk
in combinatie met een diner-arrangement. Het gekozen diner-arrangement wordt dan
ingepast in het receptie-arrangement.
Gebruik van alleen het receptie-arrangement is mogelijk in de middaguren met vertrek
uiterlijk om 17:00 uur.

Omschrijving basisreceptie (duur 3 uur)

Ontvangst met koffie en geassorteerd gebak
Pinda's en zoutjes op de tafels
3 maal een luxe koud hapje
Als afsluiting een warm bittergarnituurtje (4 hapjes per persoon)
De prijs van dit arrangement bedraagt:
15-29 personen € 11,95, vanaf 30 personen € 11,45 p.p.

Te consumeren drankjes naar verbruik tegen de in onze prijslijsten vermeldde
prijzen.
Afkoop drankverbruik standaard assortiment (zie onder) € 13,95 p.p.

Omschrijving uitgebreide receptie (duur 4 uur)

Gelijk aan het arrangement basisreceptie, echter met 5 maal een luxe koud hapje
De prijs van dit arrangement bedraagt:
15-29 personen € 15,45, vanaf 30 personen € 14,95 p.p.

Te consumeren drankjes naar verbruik tegen de in onze prijslijsten vermeldde
prijzen.
Afkoop drankverbruik standaard assortiment (zie onder) € 17,95 p.p.

Standaard-assortiment dranken

Keuze uit koffie, thee, cappuccino, alle bieren uit het Budels-assortiment, alle 18 wijnen
uit ons wijnen-per-glas assortiment, frisdrank en fruitsap, fristi, chocomel, port, sherry
en martini. Voor overige consumpties wordt de gangbare prijs berekend.

Voorwaarden en annuleringen
Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van
toepassing. Deze kunt U hier online inzien. Op Uw verzoek stellen wij U graag de volledige voorwaarden kosteloos en op eerste verzoek ter hand.

