
PRIJSLIJST PER 1 jan. 2016 

Bruiloft /Feest / Receptie 

Drankafkoop: 4 uur  begin koffie, drank excl. buitenl.ged. en likeur                    €20,50 p.p. 

zelf halen, zonder bediening.(bv.. Barruimte)                                                        €20,00 p.p. 

Ook in combinatie met buffet mogelijk. 

 Receptie: 1 ½ uur  €11,50p.p vanaf 30 personen. 

*Onbeperkt consumpties uit ons gehele assortiment. 

* 2 maal warm bittergarnituur. 

* Knabbels op tafel. 

Receptie: 2 uur  €14,50 p.p. vanaf 30 personen. 

*Koffie petit Four (evt. gegarneerd met cijfer of logo ). 

*Onbeperkt consumpties uit ons gehele assortiment. 

*3 maal warm bittergarnituur. 

*Knabbels op tafel. 

Receptie:Receptie 2 uur € 15,00 p.p. vanaf 30 personen. 

*Onbeperkt Koffie, gesorteerd gebak. 

*Onbeperkt consumpties uit ons gehele assortiment. 

*3 maal warm bittergarnituur. 

*Knabbels op tafel 

  

  

Feest/bruiloft: vanaf 20 personen. Suggestie: 4 uur                                                € 24,50 p.p. 



Binnenkomst koffie, gesorteerd gebak. 

Onbeperkt consumpties: Frisdrank, pils, wijn , port, sherry, martini  en bin.Gedistilleerd. 

5 maal warm/koud bittergarnituur. 

Knabbels op tafel. 

 afloop, dus na de 4 uur koffie, belegde broodjes (ham/kaas)of puntzak friet 

Uitbreiding:   Buitenlands. gedistilleerd./likeur /energydrank /spec. bier       € 4,00 p.p. 

(ook apart te verrekenen per consumptie) uitbreiding tijd:                              4,00 per ½ uur. 

  

Buffetten, ook voor catering: vanaf  20 personen.                                                     €9,00 p.p. 

Salade buffet: 

3 salades naar keuze: huzarensalade, zalmsalade, waldorfsalade,  kip/kerrysalade, rauwkostsalade 

Pastasalade, Griekse salade, Aardappelsalade.Stokbrood.Kruidenboter.2 sauzen. 

  

  

  

  

: 

  

Buffet 1: 2 salades naar keuze, Gevulde. eieren, Ham/asperge, Haring, Garnalen, Beenham Varkenssaté 

Varkenshaas, Oosters rundvlees, Geb. aardappels, Patat,2 seizoengroente, stokbrood en 

kruidenboter.                                                                                                    €23,50 p.p. 

  



Buffet 2: Soep naar keuze*, 3 soorten salade naar keuze ,, Zalm, Forelfilet, Rollade, Beenham, , 

varkenshaas, gehaktballetjes met satésaus, oosters rundvlees, fruit, 

stokbrood en 

kruidenboter.                                                                                                                                                       

                                                                                              €25,50 p.p. 

Buffet 3: Soep naar keuze*,2 salades naar keuze, Haring, Paling,  Kipsaté, 

Varkenshaas in champignonsaus, Sparerib, Beenham, Nasi/Bami 

Patat, Pommes Gratin, 2 soorten seizoengroente, stokbrood en 

kruidenboter.                                                                  €27,00 p.p. 

  

*bij ieder 25 personen meer, keuze uit extra soort soep. 

 zelf samenstellen/uitbreidingen: 

Div. Soepen v.a.   € 3,50                                   Drumsticks                         € 2,40 

Gev. Eieren            € 1,30.                                   Beenham                              € 3,85 

Ham/Asperge      € 1,30.                                Gehaktballetjes met 

Rollade                   € 2,75                                    satésaus(apart)                   € 2,75 

Rosbief                   € 2,75                                    Varkens saté                         € 3,50 

Fruit                       € 1,25                                   Varkenshaas in saus             € 4,00 

Halve haring       € 1,60                                   Pasteitje kalfsragout            € 4,00 

Paling                   € 4,00                                  Sparerib                                     € 3,50 

Garnalen             € 2,10                                  Kippenragout met rijst          €3,25 

Forelfilet              €2,25                                  Oosters rundvlees                     €3,25 

Nasi /Bami          €4,50                          Warme pasta                                     €3,50. 

2 soorten seizoen groente  € 2,00                     Pommes Gratin                  € 1,50 



patat                     € 1,00                     Gebakken aardappeltjes                     € 1,00     

           

   Stamppotbuffet: vanaf 25 personen                                                                  €13,50 p.p. 

    Keuze uit 3 stampotten ,elke 20 personen meer een extra keuze. 

    Begeleid met rookworst, speklap, gehaktbal,  mosterd, zilveruitjes, augurk en piccalilly. 

    Boerenkool                                                   Zuurkool. 

    Andijvie.                                                     Hete Bliksem.  

    Stamppot koolraap.                                      Stamppot Spruitjes. 

    Stamppot Spinazie/Raapstelen.                    Hutspot. 

  

        

    Dessertbuffett: Diverse ijssoorten, div. Bavarois, soesjes,  fruit cocktail , warme kersen en 

slagroom.     €6,50 p.p. 

HAPJES BUFFET 

Vraag naar de mogelijkheden.  

Ook het gebruik van onze 8 dartbanen en 2 biljarts is mogelijk. 

Deze zijn ook te gebruiken in combinatie met alles hier bovenstaand. 

gebruik in overleg.. 

Incl. pijltjes, stiften en borstels. 

  

  

Ook voor suggesties uwerzijds staan wij natuurlijk  open. 

  



Hans en Carla Maan. 

www.onderdetoren.net 

 

http://www.onderdetoren.net/

