
Onze catering
Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden

lamemoire@walpot.net • www.walpot.net 

Dranken

o   Coca-cola/sprite/fanta/ice tea/ice tea green €   
o   Jus d’orange       €   

o   Fristi/chocomel      €   
o   Bier Neubourg       €   

o   Donker bier (Amstel)     €   
o    Amstel Radler 0.0      €   
o   Wijn wit/rood/rosé      €   
 

Toosten op het leven?

o    Cava L’arboç Pont de Ferro    €
o    Prosecco Le Couchon Brut    €
o    Champagne AR Lenoble Grand Cru Blanc de Blancs €

Kunt u niet kiezen?

In overleg zijn er ook arrangementen op maat beschikbaar. Ook kunt u 
deze arrangementen natuurlijk thuis of op een andere locatie laten verzorgen. 
Ons team vertelt u graag meer over de mogelijkheden en de kosten. 

Heeft u liever geen arrangement? 

Dan kunt u natuurlijk ook kiezen uit losse supplementen van de kaart.  
We rekenen daarbij een meerprijs a €35 per uur. Ons team vertelt u graag meer  
over de mogelijkheden.

Dieetwensen

Natuurlijk houden we graag rekening met bepaalde dieetwensen en allergieën. 
U kunt dit vooraf bij ons aangeven. In overleg passen we de gerechten 
naar wens aan.
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Arrangementenkaart - januari 2021

  Louis Roederer Champagne - Brut Premier



Tapasarrangement De Kersengaard (buffetvorm v.a. 30 personen)

o  Diverse luxe en mediterrane broodsoorten geserveerd  
  met olijven, zongedroogde  tomaten, carpaccio, bonte uien,  
  diverse soorten mediteraanse hammen en worst, gevulde peppadews  
  met roomkaas en pittige balletjes. 

Arrangement Zoeternij (v.a. 30 personen) 

o    Een heerlijke selectie van de zoete smaakmakers van restaurant Vanille.  
  Een combinatie van o.a. petit fours, taartjes en bonbons. 
o    Tijdens het arrangement serveren wij onbeperkt koffie, thee, jus d’orange en water.

 

Soep

o  Tomatensoep        €   
o  Runderbouillon        €   
o   Seizoensgebonden soep     €   

Warme hartige gerechten

o  Saucijzenbroodjes       €   
o   Worstenbroodjes       €   
o   Quiche          €   

Hapjes en tapas

o    Borrelplank met kaasblokjes en diverse soorten vlees en zoutjes
  (v.a. 30 personen)         €
o   Zongedroogde tomaatjes en olijven   €   
o   Bittergarnituur         €   
o  Amuseglaasjes         €   

Arrangement La Petite Mémoire (v.a. 30 personen) 

o  Verse vlaai óf diverse broodjes (wit/bruin/hard/zacht) geserveerd  
   met broodbeleg zoals kaas, gekookte ham en cervelaat.

o   Tijdens het arrangement serveren wij onbeperkt koffie,  
     thee, jus d’orange en water.

Arrangement ‘t Tiende Vrij (v.a. 30 personen) 

o   Verse vlaai én diverse broodjes (wit/bruin/hard/zacht) geserveerd  
     met broodbeleg zoals kaas, gekookte ham en cervelaat.
o  Tijdens het arrangement serveren wij onbeperkt koffie, thee,  
     jus d’orange en water.

Arrangement ‘t De Lichternis (buffetvorm v.a. 30 personen)

o  Verse vlaai en ambachtelijke kaneelcake
o  Diverse luxe broodjes (wit/bruin/hard/zacht) croissants  
    en krentenbrood geserveerd met uitgebreid luxe broodbeleg,  
 zoals gebraden rosbief, rookvlees, ardennerham, brie, zalm en forel. 
o  Tijdens het arrangement serveren wij onbeperkt koffie, thee, jus d’orange  
    en water.
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€495,- De meerprijs boven de 30 personen 
bedraagt € 12,50 per persoon.

€525,- De meerprijs boven de 30 personen 
bedraagt € 17,50 per persoon.

€630,- De meerprijs boven de 30 personen 
bedraagt € 21,00 per persoon.

€495,- De meerprijs boven de 30 personen 
bedraagt € 16,50 per persoon.

€375,- De meerprijs boven de 30 personen 
bedraagt € 12,50 per persoon.

€375,-
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