Onze
				catering

Arrangementen
Arrangement De Lichternis
Arrangement La Petite Mémoire
o	
Verse vlaai óf diverse broodjes (wit/bruin/hard/zacht) geserveerd
met broodbeleg zoals kaas, gekookte ham en cervelaat.
U maakt een keuze uit broodjes of vlaai.
o	
Wij bieden dit arrangement ook in vegetarische vorm aan,
waarbij de broodjes met kaas, brie en omeletjes zijn belegd.
o	
Tijdens het arrangement serveren wij onbeperkt koffie,
thee, jus d’orange en water.

€ 375,-

o Verse vlaai en ambachtelijke kaneelcake
o Diverse luxe broodjes (wit/bruin/hard/zacht), sandwiches,
croissants en suikerbrood.Geserveerd in buffetvorm met uitgebreid
luxe broodbeleg zoals gebraden rosbief, rookvlees, ardennerham,
brie, zalm en forel.
o Wij bieden dit arrangement ook in vegetarische vorm aan waarbij het
broodbeleg wordt aangevuld met omeletjes en fruitsalade.
o Tijdens het arrangement serveren wij onbeperkt koffie, thee,
jus d’orange en water.

€ 645,-

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

De meerprijs boven de 30 personen
bedraagt €21,50 per persoon.

Arrangement ‘t Tiende Vrij

Arrangement Antipasta

o	
Verse vlaai én diverse broodjes (wit/bruin/hard/zacht) geserveerd
met broodbeleg zoals kaas, gekookte ham en cervelaat.
o	 Wij bieden dit arrangement ook in vegetarische vorm aan,
waarbij de broodjes met kaas, brie en omeletjes zijn belegd.
o T
 ijdens het arrangement serveren wij onbeperkt koffie, thee,
jus d’orange en water.

o Diverse luxe mediterrane broodsoorten geserveerd met tapenade, olijven,
zongedroogde tomaten, bonte uien, gevulde peppadews, dadels, pittige
balletjes, kipstokjes, diverse soorten mediterrane hammen, kazen en worst.
o Wij bieden dit arrangement ook in vegetarische vorm aan waarbij de antipasti,
die al deels vegetarisch zijn, worden aangevuld met omeletjes en tortilla.
o In dit arrangement is geen drank inbegrepen.

€ 525,-

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

€ 525,-

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

Arrangement High-tea
o E
 en heerlijke selectie van zoete smaakmakers zoals linzestukje, kaneelcake
en scone in combinatie met hartige hapjes zoals zalmwrap en quiche.
o Tijdens het arrangement serveren wij onbeperkt koffie, thee,
jus d’orange en water.

€ 465,-

Supplementen
Soep

De meerprijs boven de 30 personen
bedraagt €15,50 per persoon.

o Tomatensoep / Runderbouillon
o Seizoensgebonden soep

Veganistisch arrangement

Warme hartige gerechten

o B
 rood met hummusdip en pesto, crostini met tomatensalsa, salade met tomaat
en komkommer, paprika/cashewnoten, crostini met gebakken champignons,
knoflook en lente-ui, wortelsalade.
o Bij dit arrangement serveren wij veganistische cake.

o Saucijzenbroodjes
o Quiche
o Assortiment van bitterballen en/of
frikandelstukjes, kipnuggets

€ 4,50 per portie
€ 5,00 per portie

€ 2,75 per stuk
€ 4,00 per stuk
€ 4,50 per portie

Bij de borrel

€ 17,50

Klein arrangement
à 6 componenten
Prijs is per persoon.

€12,50

Klein arrangement
à 4 componenten
Prijs is per persoon.

Kids arrangement
o S
 peciaal voor onze kleine gasten serveren wij pannenkoeken met
nutella, jam of suiker met een pakje Capri Sun en Pringles.

€ 8,75

Kids arrangement is
tot en met 12 jaar

o Kaasblokjes, worst en nootjes
o Zongedroogde tomaatjes, olijven en zoute sticks

€ 4,50 per portie
€ 4,50 per portie

Wij zijn trots op onze leveranciers.
Onze vlaaien en gebak betrekken wij van Patisserie Lemmens uit Gronsveld, onze vleeswaren en catering
worden verzorgd door Erik Pinckaers uit Eijsden en de broodjes en het brood worden gebakken door
bakkerij Van de Weerdt uit Gronsveld/Eijsden.
Standaard bieden we de volgende vlaaien aan:
Appel-, abrikozen-, kersen-, rijste-, kruimel-pudding-, kruisbessen- en zwarte pruimenvlaai. Indien u
een luxe uitvoering wenst met slagroom en/of schuim berekenen wij een opslag van € 5,40 per vlaai.

Drankenkaart
Dranken
o
o
o
o
o
o
o
o

Cola / Sprite / Fanta / Ice Tea / Sourcy
Chocomel / appelsap
Koffie
Bier
Alcoholvrij bier / Radler 0,0
Wijn (Wit / rood / rosé)
Alcoholvrije wijn
Port

Kunt u niet kiezen?
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,00
€ 4,00
€ 4,00
€ 4,00

Indien u uw eigen wijn wenst mee te brengen,
dan berekenen wij € 1,- per glas kurkengeld.

€ 7,50 per persoon

Toosten op het leven?
o Cava L’arboç Pont de Ferro
o Prosecco Le Couchon Brut
o Louis Roederer Champagne - Brut Premier

Heeft u liever geen arrangement?
Dan kunt u natuurlijk ook kiezen uit losse supplementen van de kaart.
We rekenen daarbij een meerprijs à € 40,- per uur per ingezet personeelslid.
Ons team vertelt u graag meer over de mogelijkheden.

Dieetwensen?

Drankenarrangement?
o Thee, koffie, water en jus d'orange

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

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.

Ruimte huren?
€ 25,00 per fles
€ 25,00 per fles
€ 70,00 per fles

Wilt u onze ruimte huren en zelf invulling geven aan de afscheidsbijeenkomst
van uw dierbare. U kunt onze ruimtes huren voor € 500,- per dag.
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