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Ontvangst: 

• Ontvangst met een huisgemaakte fruitcocktail  € 3,00 p.p. 

• Ontvangst met een flûte Prosecco    € 3,50 p.p. 

 

 

 

Borrel 1 uur       € 8,50 p.p. 

Gedurende één uur onbeperkt diverse frisdranken, waters, onze huiswijnen (rood, wit 

en rosé), bier (van de tap) en vers geperste sinaasappelsap. Bij binnenkomst worden uw gasten feestelijk 

ontvangen met een huisgemaakte fruitcocktail. 

 

Borrel 1 uur de luxe      € 12,50 p.p. 

Gedurende één uur onbeperkt diverse frisdranken, waters, onze huiswijnen (rood, wit 

en rosé), bier (van de tap) en vers geperste sinaasappelsap. Bij binnenkomst worden uw gasten feestelijk 

ontvangen met een huisgemaakte fruitcocktail. 

Daarnaast serveren wij een warm gemengd bittergarnituur (3 stuks p.p.) en op tafel verzorgen wij olijven en 

nootjes. 

 

Avondarrangement      € 19,50 p.p. 

Gedurende 4 uren onbeperkt diverse frisdranken, waters, onze huiswijnen (rood, wit 

en rosé), bier (van de tap) en vers geperste sinaasappelsap. Bij binnenkomst worden uw gasten feestelijk 

ontvangen met een huisgemaakte fruitcocktail. 

Ieder extra uur       € 3,00 p.p. 
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• Gemarineerde olijven en nootjes op tafel   € 2,50 p.p. 

• Beker frites met mayonaise    € 2,75 p.p. 

• Brood met kruidenboter en tapenade op tafel  € 4,95 p.p. 

• Warm gemengd bittergarnituur 6 stuks p.p.   € 4,95 p.p. 

 

Huisgemaakte hapjes 5 stuks     € 8,00 p.p. 

Vooraf maakt u een keuze van 5 hapjes uit onderstaande suggesties. 

Vegetarisch 

• Spiesje met cherrytomaat-buffelmozzarella-basilicum en pesto 

• Crostini met geitenkaas, pijnboompitjes en honing 

• Spiesje met trio van kaas; belegen kaas, brie, mozzarella 

• Warm bladerdeeghapje met kaas 

Vlees 

• Spiesje kip tandoori 

• Mini saucijzenbroodje 

• Gehaktballetje in tomatensaus 

• Wrap met beenham en honingmosterdspread 

Vis 

• Wrap met gerookte zalm, sla en roomkaas 

• Crostini met tonijnsalade 

• Spiesje garnalen 

• Spiesje oosters gemarineerde zalmfilet 

 
 

Broodje Unox kar 

Op uw borrel- of feestlocatie plaatsen wij een echte hotdogkar met het originele broodje Unox. Uw gasten 

kunnen zelf bepalen of zij de heerlijke bijbehorende saus aan het broodje toevoegen. 

Vaste prijs hotdogkar      € 250,00 

Prijs per broodje Unox      € 2,75   

 
Bovengenoemde bedragen zijn exclusief btw en gebaseerd op een minimale deelname van 50 personen. 

 

 


