Borrelarrangement
Ons meest gebruikte arrangement is het “Borrelarrangement”
Wat houdt dit arrangement in?
Ontvangst met koffie/thee en een petitfour of een champagneglas met bubbels.
Onbeperkt drank voor 4 uur, keuze uit:
koffie/thee, frisdranken, vruchtensappen, pils van ’t vat, alcoholvrij bier
radler, jonge jenever, rum, rode / witte huiswijn, rosé, sherry, port
Nootjes/zoutjes op tafel & 4 keer een ronde bittergarnituur.
Afsluiter met een klein puntzakje friet met Branders mayo
Dit arrangement bieden wij aan voor € 27,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar 50%
Verlenging arrangement per half uur € 2,50 p.p

Drankenarrangement
Onbeperkt:
koffie/thee, frisdranken, vruchtensappen, pils van ‘t vat, alcoholvrij bier,
radler, jonge jenever, rum, rode / witte huiswijn, rosé, sherry, port
Prijzen per persoon:
Drie uur € 19,50
Vier uur € 23,75
Vijf uur € 26,50
Elk half uur extra € 2,50
Kinderen tot 12 jaar 50%
Wij schenken onze vaste wijnen & dranken, onbeperkt en doorlopend uit bovenstaand arrangement
volgens het principe glas leeg- glas vol. Aan de bar een drankje gehaald worden indien gewenst.
Consumpties op basis van nacalculatie is ook mogelijk
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Food
Er zijn diverse mogelijkheden om de avond qua food extra in te vullen, u kunt hier een keuze uit maken.
Prijzen per hapje of per persoon:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gesorteerd banketbakkers gebak € 3,95
Banketbakkers petit four € 3,00
Gemixt bittergarnituur divers (elke ronde een andere schaal) € 0,85
Bitterbal de Bourgondiër € 0,90
Boerenplaat met div. grofgesneden worst & kaas € 0,75
Goede gevulde tapasplank met diverse worst, kaas, spiesjes etc. € 1,25
Luxe koude hapjes o.a. gevulde eieren, vitello tonato, meloenbol met rode
port en Seranoham, zalm wrap, filet Americain rolletjes, runder carpaccio etc. bijpassend bij het
seizoen € 1,50
Canapé met o.a. zalmsalade met gerookte zalm, roombrie honing en walnoot, beenham met
mosterdsaus, roomkaas en bieslook, filet Americain met ei € 1,45
Grote puntzak oerfriet met Branders mayo € 3,00
Mini huisgemaakt broodje hamburger aan ’t spie “mix van rund & Duroc varken” € 3,25
Broodje shoarma met mierikswortel & knoflooksaus € 6,95
Broodje pulled chicken met coleslaw en bbq saus € 7,50
Puntzak broodje kipsaté met pindasaus € 6,50
Broodje kroket de Bourgondiër € 3,50
Saucijzenbroodje /worstenbroodje € 3,50
Poffertjes aan ‘t spie met advocaat van de Boerin “streek specialiteit” € 3,95

Voor alle arrangementen geldt een minimum van 20 betalende volwassen gasten.
Prijswijzingen voorbehouden.
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