Receptiemogelijkheden
Vanaf 16 personen
Wij nodigen u graag uit om onder het genot van een kop koffie uw feest of receptie te bespreken.
Wij zullen er alles aan doen om het geheel tot in de puntjes te verzorgen, zo gek u kunt bedenken,
Hieronder alvast een aantal “basis ingrediënten” van een feest waar u een keuze uit kunt maken.
Koffie of thee
Fairtrade koffie of Biologische Bradley’s thee
Twee koppen koffie of thee
Koffie of thee speciaal (incl. cappuccino, latte, chocomelk en muntthee)
Twee koffie of thee speciaal

€ 2,40
€ 4,20
€ 2,90
€ 5,20

Gebak
Roombotercake of Berenburgkoek
Eenhaps Friese oranjekoek
Groninger Verleiding
Friese oranjekoek
Petit Four
Gesorteerd gebak
Appelgebak met slagroom
IJsbruidstaart

€ 1,10
€ 2,10
€ 2,75
€ 3,25
€ 3,10
€ 4,20
€ 4,20
€ 7,50

Toost/aperitief:
Alcohol vrije prosecco
Prosecco
Cava
Champagne

€ 3,10
€ 4,15
€ 5,15
€ 12,40

Drankarrangementen:
Drankarrangementen
Arrangement Hollands 3 uur
Keuze uit bier van tap, huiswijn, frisdranken en binnenlands gedistilleerd.
Arrangement is in stapjes van een half uur te verlengen. Per half uur
Arrangement Internationaal 3 uur
Keuze uit bier van tap, speciaal bier, huiswijnen en La Linda wijnen,
frisdranken, gehele binnen- en buitenlandsgedistilleerd van de kaart.
Exclusief enkele soorten whisky en cognac.
Arrangement is in stapjes van een half uur te verlengen. Per half uur

€ 16,€ 2,50
€ 19,-

€ 3,50
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Paesensrede
€ 4,65 per persoon
Planken met diverse soorten lokale kazen, worsten en brood met smeersels
Zoutjes, nootjes en olijven
Ambachtelijke rundvleesbitterballen
Gemengde bittergarnituur
Warfumerlaag
€ 7,75 per persoon
Planken met diverse soorten lokale kazen, worsten en brood met smeersels
Zoutjes, nootjes en olijven
Ambachtelijke rundvleesbitterballen
Gemengde bittergarnituur en kaashapjes
Gamba’s aan een spiesje
Prikker met mozzarella en cherrytomaat
Wrapjes met vis, vlees en vegetarische vulling
Komkommer met brie en walnoot
Roggebrood met Hollandse haring en uitjes
Het Booze Wijf
Een schaal per tafel, lekker om met elkaar te delen! Voor circa 4 personen.
Stellinger kristalkaas, Riperkrite Tsiis, Friese droge worst en chorizo
Oude kaasstengels
Mini garnalenkroketjes
Ambachtelijk rundvlees bitterballen
Gemengde warme hapjes uit de frituur

€ 15,75 per schaal

De Voormalige Noorman
Een schaal per tafel, lekker om met elkaar te delen! Voor circa 4 personen.
Oerbrood met kruidenboter en pesto
Riperkrite Tsiis en turfgerookte ham
Gemarineerde olijven en nacho’s
Gerookte vissoorten
Gefrituurde calamarisringen en butterfly garnalen
Ambachtelijk rundvlees bitterballen en krokante kaassticks

€ 18,60 per schaal
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Zelf samenstellen
Onderstaand zijn slechts voorbeelden. Is er een hapje wat u zelf heel lekker vind wat er niet tussen
staat en u wilt dit hapje toch graag op uw feest of receptie hebben?
Meld het ons en wij regelen het. De genoemde prijzen zijn per persoon of per hapje.
Koud:
Broodplank (juttersbrood, kruidenboter, pesto en zilte boter)
Luxe broodplank (diverse broodsoorten, kruidenboter, pesto,
gerookte vissoorten, turf gerookte ham, Riperkrite Tsiis, olijven en vijgen)
Planken met kazen en worsten
Planken met kazen
Plank met worst en ham
Crostini of canapé met gerookte zalm, markreel of tonijnmousse
Crostini of canapé met carpaccio of ossenworst
Crostini of canapé met geitenkaas of brie
Haring op roggebrood
Komkommer met geiten-brie en walnoot
Gevuld scharrelei
Meloen met turf gerookte ham
Verse vijg met geitenkaas en thijm-honing
Wrap met kipfilet of gerookte zalm
Waddenoester uit de schelp
Sandwiches met rosbief, zalm, kaas of kip
Busje pringles voor de kinderen
Warm:
Rundvleesbitterbal
Mini snackjes
Van Dobben of Kwekkeboom bitterbal
Mini kroketjes assorti
Oude kaasstengels
Mini Loempias normaal of pittig
Borrel kippenboutje
Black Tiger garnaal in filodeeg
Assortiment Vlammetjes
Nacho’s met kaas
Gegratineerde waddenoester

€ 3,25
€ 6,50
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,60
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,40
€ 2,10
€ 3,60
€ 3,25
€ 1,60
€ 0,75
€ 0,75
€ 1,10
€ 1,10
€ 1,10
€ 1,10
€ 2,10
€ 2,10
€ 1,10
€ 2,10
€ 3,60

Afsluiting
Ter afsluiting van uw feest kunt u uw gasten nog een zoete of hartige hap aanbieden zodat ze niet
met een lege maag naar huis hoeven. Ook hier kunt u een keuze maken uit een ruim assortiment.
Bijvoorbeeld, Broodje kroket of frikandel, Broodje beenham, 2 stokjes saté met Casave, puntzak friet
of koffie met een broodje kaas of ham

