
 

Wij bieden u deze feestavond aan in de vorm van een all-in arrangement met een ruime sortering 
drankjes en hapjes in compleet aangeklede zalen in een feestelijke sfeer met gastvrije bediening. 

De feestavond begint om 20.30 uur en eindigt om 01.00 uur en bestaat uit: 

Bruiloftsfeest Zilver 
Ontvangst met drankjes uit onderstaand pakket 

Onbeperkt Hollands aperit ief, waaronder frisdranken, vruchtensappen, pils van de tap                              

alcoholvri j bier, radler 0.0%, wijn, rosé, port, sherry, jenevers, koffie en thee 

Op de (sta)tafels serveren wij zoutjes/nootjes 

 

Ons team zal gedurende feestavond vijfmaal rondgaan met: 

• Koud: Boerenplaat met diverse soorten grofgesneden worst en kaas  
• Warm: bitterballen, kaassoufflés, mini frikandel, kipnuggets, bamihapjes, nasihapjes                                                                                                                    
• Als einde avondhapje serveert ons team een klein puntzakje friet met Branders Mayo 

Pri js per persoon € 32,50                                                                                      
Kinderen tot 12 jaar 50%                                                                                            

Verlenging per half uur €	3,00	p.p. 

Bruiloftsfeest Goud 
Ontvangst met een glas prosecco 

Onbeperkt Hollands aperit ief, waaronder frisdranken, vruchtensappen, pils van de tap, 

alcoholvri j bier, radler 0.0%, wijn, rosé, port, sherry, jenever, rum, koffie en thee 

Op de (sta)tafels serveren wij een selectie van zoute koekjes  

en vers gebrande notenmix 

 
Ons team zal gedurende feestavond vijfmaal rondgaan met: 

• Koud: Canape ́ met o.a. zalmsalade met gerookte zalm, roombrie honing en walnoot, beenham 

met mosterdsaus, roomkaas en bieslook, fi let Americain  

• Warm: goed gevulde bladerdeeghapjes, diverse vull ingen  

• Warm: o.a. Bourgondiër bitterballen, borrelmaatjes, mini kiploempia, oude kaasfingers. Iedere 

ronde een andere schaal met hapjes 

• Als einde avond hapje serveert ons team mini steamed buns met pulled chicken & pitt ige bbq 

saus 

 

Pri js per persoon € 37,50 

Kinderen tot 12 jaar 50% 

Verlenging half uur € 3,00 p.p. 
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Receptie arrangement 
Wat houdt dit arrangement in? 

Welkomst drankje: champagneglas met bubbels of ontvangst met koffie en thee 

Twee uur onbeperkt drank:  

Onbeperkt: koffie / thee, frisdranken, vruchtensappen, bier van ‘t vat alcoholvrij bier, 
jonge jenever, rum, rode / witte huiswijn, rosé, sherry, port 

4 * bittergarnituur (1* koude plaat - 3 * warm) 

Zoutjes en nootjes 

Receptie arrangement € 19,50 p.p. 

Bij verlenging wordt per uur € 5,00 p.p. berekend          

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
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• 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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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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