A RR A N GE ME N TE N
ANTWERPS ARRANGEMENT (5 uur)
All-Inn drankjes & hapjes
We gaan 6 keer rond met gevarieerde hapjes (warm & koud)
Onbeperkt drankjes uit het basis assortiment (pils-fris-wijn-port-sherry-vermouthbinnenlands gedistilleerd) gemengde nootjes op tafel

Prijs: € 35.00 p.p.
(verlenging drankjes €6.00 p.p. per uur)
Dit arrangement inclusief spatjes en buitenlands gedistilleerd. €
(verlenging drankjes € 7.00 p.p. per uur)

40.00 p.p.

BORRELS & RECEPTIES PER UUR (nacalculatie)
Drank schenken kan ook op basis van nacalculatie tegen de geldende standaard prijzen.
(Geschonken drankjes worden apart bijgehouden)
Wij vragen u ook een keuze te maken welk assortiment dranken er mag worden geschonken.
(inclusief- of exclusief buitenlands gedistilleerd)

HAPJES ARRANGEMENT 6 x hapjes € 8.00 p.p.

Losse prijzen:

1 x rondgaan met:
• Gemengd belegde canapés
• Mini saté met pindasaus
• Vegetarische loempiaatjes & kaassoufflétjes
• Petit crolines (gevulde bladerdeeghapjes)
• Bourgondische bitterballen & gambakroketjes
• Gemengde warme hapjes

€ 2.00
€ 2.25
€ 1.00
€ 1.25
€ 1.25
€ 0.75

KEIJSERLEI ARRANGEMENT (5 uur)
Drankjes & Warm en Koud Buffet FLAMANDE
Dit arrangement bestaat uit onbeperkt drankjes uit het basis assortiment
(pils-fris-wijn-port-sherry-vermouth-binnenlands gedistilleerd)
plus een overheerlijk warm & koud buffet bestaande uit: zie buffet Flamande op de volgende pagina.

Prijs: € 50.00 p.p.
inclusief spatjes en buitenlands gedistilleerd. Prijs:

€55.00 p.p.

B UFFE TTE N
BUFFET FLAMANDE
Koud Buffet:
• Tomatensalade met feta
• Pasta salade met gerookte zalm
• Koolsalade, gemengde salade en komkommersalade
• Brood met kruidenboter
• Sausjes & dressings

Warm Buffet:
• Potje spare ribs (onze fameuze lichtpittige Oosterse “smoor” ribbekes)
• Bourgondische stoofschotel van rundvlees
• Kipfilet met peperroomsaus
• ”Visstoofpotje” in zachte romige vissaus
• Frietjes

€ 22.50 p.p.

BUFFET DE KONINCK
Koud Buffet:
• Tomaten salade met mozzarella en basilicum
• Salade nicoise met tonijn en ansjovis
• Koolsalade, gemengde salade en komkommersalade
• Vers fruitsalade
• Brood met kruidenboter
• Sauzen & dressings

Warm Buffet:
• Potje spare ribs (onze fameuze lichtpittige Oosterse “smoor” ribbekes)
• Boeuff Stroganoff
• Pikante gehaktballetjes in zingarasaus
• Kipfilet met champignonroomsaus
• "Visstoofpotje" in zacht romige vissaus
• Roergebakken groenten uit de wok
• "Dirty Rice" gebakken rijst met kruiden en specerijen
• Frietjes

€ 29.75 p.p.

B UFFE TTE N
BUFFET STAFKE
Koud Buffet:
• Koolsalade
• Gemengde salade
• Griekse Salade met Fetakaas en croutons
• Salade met Hollandse garnalen en gerookte paling
• Surimi krabsalade
• Brood met kruidenboter
• Sausjes & dressings
Warm Buffet:
• Potje spare ribs (onze fameuze lichtpittige Oosterse “smoor” ribbekes)
• Gebraden fricandeau, pittig gekruid met "Gyros"
• Javaans gestoofde kalkoen
• Mosselen met safraan en tomaat in een zachte roomsaus
• Zalmfilet met verse tuinkruiden
• Roerbakgroenten uit de wok
• Pilaf Rijst, Gratin Dauphinois
• Frietjes
Dessert van de Chef:
• IJsvariatie
• Mousse
• Bavarois
• Vers fruit salade
• Slagroom

€ 39.50 p.p.

DESSERT VAN DE CHEF (los te bestellen)
• IJsvariatie
• Mousse
• Bavarois
• Vers fruit salade
• Slagroom

€ 7.50 p.p.

L U N C H A R R A N GE ME N TE N
LUNCHES VOOR GROEPEN
ANVERS TABLEAU LUNCH DE LUXE
Tableau rijk gevuld met diverse luxe minibroodjes, garnaalkroket, Rundercarpaccio,
Serranoham, gerookte zalm, krabsalade, diverse soorten kaas en zoetigheden.
Koffie of thee na.

€ 17.50 p.p. (met een glaasje Cava + € 4.00 p.p.)

Lunch Buffet
• Tomatensoep
• Gesneden jong- en belegen kaas
• Slagers achterham, rosbief en salami
• Witbrood, volkorenbrood, krentenbol, pistoletjes wit en bruin
• Kroket (rund)
• Roomboter en zoetwaren
• Koffie, thee, melk en jus d'orange
• Fruitschaal

€ 15.75 p.p.

Brunch Buffet
• Tomatensoep
• Room paté met cumberlandsaus
• Huzaren Salade
• Kroket (rund)
• Gesneden jong en belegen kaas
• Achterham en rauwe ham
• Rosbief en salami
• Wit- en bruine boterhammen
• Krentenbol
• Pistoletjes wit en bruin
• Roomboter en zoetwaren
• Koffie, Thee en Melk
• Jus d'orange
• Fruitschaal

€ 20.00 p.p.

A L G E M E N E VO O RWA A R DE N
Anvers Boven Huurcondities:
Bij alle boekingen wordt er zaalhuur in rekening gebracht indien de behaalde omzet lager is dan
€ 500.00 (tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen)
De zaalhuur is het verschil tussen de behaalde omzet en € 500.00 met een maximum van € 250.00
(binnen onze reguliere openingstijden)
Aanvullende informatie:
1. Goedkeuring offerte
Bij het goedkeuren van de offerte, dient u een getekend exemplaar aan ons terug te sturen per post of
ingescand per e-mail. Let op! Een getekende offerte maakt samen met de aanbetaling
(zie punt 2) de boeking definitief.
2. Aanbetalingen
Bij bevestiging van de offerte ontvangt u binnen 14 dagen een aanbetaling nota voor 40% van het
offertebedrag. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan en in ieder geval vóór aanvang
feest. De uiteindelijke totaal factuur minus de aanbetaling dient binnen 21 dagen te worden voldaan,
tenzij anders is overeengekomen. Indien na 21 dagen het restbedrag niet is voldaan, geldt een
verhoging van de vordering met 1% per maand.
3. Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering van een bevestigde opdracht zullen wij annuleringskosten in rekening brengen:
Annulering vanaf bevestiging, 10% van het offerte bedrag.
Annulering binnen 2 maanden voor aanvang van de verzorging, 25% van het offerte bedrag.
Annulering binnen 1 maand van aanvang van de verzorging, 50% van het offerte bedrag.
Annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de verzorging, 75% van het offerte bedrag.
Het door u opgegeven aantal personen kan tot 5 werkdagen voor aanvang van de verzorging worden
gewijzigd met een maximale afwijking naar beneden van 10%. Dit kan enkel via email of schriftelijk
worden doorgegeven.
4. Prijsvermeldingen
Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. en bediening, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Prijzen en/ of productsamenstellingen zijn onder voorbehoud.
• Het is niet toegestaan om binnen het gebouw of op het terras met confetti of rijst te
strooien. De eventuele extra schoonmaakkosten worden aan u in rekening gebracht
à € 30,00 p.u. op basis van nacalculatie.
• Bij het verlaten van de gelegenheid na 23.00 uur dient dit i.v.m. mogelijke geluidsoverlast
voor de buren rustig te geschieden.
• Eventueel door u of uw gasten toegebrachte schade zal bij u in rekening worden gebracht.

A L G E M E N E VO O RWA A R DE N
• Uiterlijke sluitingstijd (einde feest) 01.00 uur op zondag / maandag / dinsdag / woensdag
02.00 uur op donderdag / vrijdag / zaterdag. (uitzonderingen in overleg)
• De door u of uw gasten meegebrachte attributen, met betrekking tot een voordracht,
dienen na het feest te worden meegenomen.
• Zelf catering is in principe niet toegestaan.

Kurkengeld (Wanneer u zelf de wijn meeneemt)
WITTE EN RODE WIJNEN EN ALLES MOUSSEREND (Maar geen Champagne)
(Champenoise / Prosecco / Cava / Sekt / enz.)
Berekenen we € 10.00 kurkengeld per fles
ALLE CHAMPAGNES (afkomstig uit de champagnestreek (Reims) Frankrijk)
Berekenen we € 15,00 kurkengeld per fles
Alles wordt uitgeschonken in onze standaard glazen maar eigen glazen meenemen kan.
Breuk is dan voor eigen risico. De afgesproken aantal flessen wijn dienen minimaal een dag van
tevoren bij ons afgegeven te worden. (i.v.m. transport / koeling! / op kamertemperatuur komen in
de winter).
Zelf hapjes verzorgen
Gebruik maken van onze keukenfaciliteiten (oven / frituur) voor eigen hapjes, buffetjes, diners, enz.
is bij ons niet mogelijk! Zelf koude hapjes meenemen kan onder de volgende voorwaarden:
Kant-en-klaar opgemaakt op schalen en goed afgedekt voor in de koeling.
Wij zorgen voor het rondgaan op de door u bepaalde tijdstip(pen).
Daar zullen wij servicekosten voor in rekening brengen.

