Prijslijst
Feestavond
2019





Ontvangst
De volgende mogelijkheden kunnen gepresenteerd worden bij binnenkomst aan uw gasten.
Prijzen p/p
 Koffie/thee met diverse smaken bakker cakejes
€ 3,50
 Koffie/thee met diverse smaken verwenvlaaitjes (chocolade,
stroopwafel, bosvruchten yoghurt en ananas)
€ 3,75
 Koffie/thee met macarons
€ 3,75
 Koffie/thee met gebaksbuffet
€ 4,00
 Kir Royale of Prosecco
€ 3,50
 Champagne v.a.
€ 6,75
 Kir Royale of Prosecco met verwenvlaaitjes
€ 6,50
Tijdens het ontvangst zal er nog met koffie/thee worden nageschonken totdat uw gasten
overgaan op een drankje naar keuze.

Borrelgarnituren
De borrelgarnituren worden gepresenteerd op de tafels.
A. Luxe nootjesmix/ kaaszoutjes/ aperitief zoutjes/ Tortilla chips
B. Luxe nootjesmix/ kaaszoutjes/ aperitief zoutjes/ Tortilla chips/
kaasblokjes/ huisgemarineerde olijven/
C. Luxe nootjesmix, kaaszoutjes/ aperitief zoutjes/ Tortilla chips/
Snoeptomaatjes/ komkommer/ kaasblokjes/ huisgemarineerde olijven
 Borrelplank A, luxe nootjesmix, vers afgesneden serranoham/ fuet in
verschillende smaken/ jonge kaaspunten/ Old Amsterdam kaas/
huisgemarineerde olijven
 Borrelplank B, luxe nootjesmix, vers afgesneden serranoham/ fuet in
verschillende smaken/ roombrie/ port salut/ stokbrood/ tonijnsalade/
eiersalade/ huisgemarineerde olijven

Prijzen p/p
€ 1,15
€ 1,95
€ 2,50

€ 6,95

€ 8,95

Bittergarnituren
Koude bittergarnituren
 Kaasblokje gegarneerd met augurk
 Corolles patémousse
 Corolles filet americàn
 Gevuld eitje
 Zweedse zalmrolletjes gevuld met kruidenroomkaas en zalm
 Argentijnse rosbiefrolletjes met pesto en rucola
 Kletzenbrood brie/ komkommer
 Canapé gerookte zalm
 Canapé rundercarpaccio gesneden van de kogelbief
 Canapé met roomkaas, serranoham en truffelmayonaise
 Amuse glaasje beenham
 Amuse glaasje zalm cocktail
 Amuse glaasje kip cocktail
 Amuse glaasje tonijnmousse



Prijzen p/stuk
€ 0,50
€ 0,95
€ 0,95
€ 0,95
€ 1,20
€ 1,20
€ 1,20
€ 1,40
€ 1,60
€ 1,40
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,25



Warme bittergarnituren
Prijzen p/stuk
 Mix van mini snacks (kaassoufle, frikadel, bami, kipnugget etc.)
€ 0,65
 Mini loempia’s met chilisaus
€ 0,70
 Bourgondische bitterbal met mosterdmayonaise
€ 0,85
 Mini Thaise saté
€ 0,95
 Oriëntaalse garnalen in filodeeg
€ 0,80
 Garnalen in een krokant jasje van Japans broodkruim
€ 0,95
 Mini pizza
€ 1,25
 Mini hamburger
€ 1,95

Avondafsluiting
1.
2.
3.
4.

Koffie/thee met ambachtelijk Brabants worstenbroodjes
Koffie/thee met onbeperkt een puntzak rustieke friet
Koffie/ thee met een broodjes hot dog en toppings
Koffie/ thee met pistoletjes pulled pork en pulled chicken,
ijsbergsla, koolsalade en diverse sausjes
5. Koffie/ thee met pistoletjes ambachtelijke warme beenham,
Ijsbergsla en diverse sausjes
6. Koffie/thee met onbeperkt puntzak friet, broodjes frikadel, kroket
en sausjes
7. Koffie/ thee met onbeperkt puntzak friet, en pistoletjes ambachtelijke
beenham met honingmosterdsaus, whiskysaus en gesneden ijsbergsla

€ 7,00
€ 5,50
€ 6,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50

€ 9,00

Dranken
Hierbij heeft u de keuze uit een drankenafkoop arrangement of op basis van nacalculatie:
- het complete drankenafkoop assortiment gedurende de feestavond. (deze prijs wordt
in uw offerte meegenomen).
Dranken op basis van nacalculatie:
Koffie/ thee
Cappuccino
Heineken pils liter
Alcoholvrij bier (fles) v.a.
Speciale bieren (fles) v.a.
Frisdranken liter

€ 1,75
€ 2,00
€ 9,50
€ 2,00
€ 2,50
€ 8,95

Chocomel en Fristi
Jus ‘d orange liter
Jenevers
Wijn (rood, wit, zoet, rosé) fles
Passoa/ Baileys/ Safari
Cognac/ whisky

€ 2,50
€ 9,25
€ 2,50
€ 15,50
€ 3,00
€ 4,75

Onze wijnen hebben we uitgekozen met registervinoloog Bjorn Scholten
Droge witte wijn fris & fruitig
Castelli Amici Pinot Grigio | Italië | Venetië
Droge witte wijn vol & romig
Grapes and Stripes Chardonnay | USA | Californië
Zoete witte wijn zoet & fruitig
Vinision Müller Thurgau | Duitsland | Rheinhessen

Rode wijn fruitig & kruidig
L’Esprit de Mistral Merlot | Frankrijk |
Languedoc
Rosé sappig & fruitig
San Silvestro Monferatto Chiaretto |
Italië | Piemonte

- Wij verzorgen feestavonden vanaf 30 personen.
- Alle prijzen zijn inclusief BTW.
- Prijzen zijn geldig van 1 januari tot en met 31 december 2019.
- ’t Wapen van Beers beschikt over een drank- en horecavergunning waarbij wij alcohol en
spijzen mogen verstrekken.
- Voor meer informatie, bestellingen en vragen kunt u altijd bellen met: 0485-312226.




