
HORECA PRIJSLIJST 2023

BRUNCH (pag 5)

voor kinderen t/m 10 jaar € 17,50   p.p  

volwassenen € 28,50  p.p 

MENU’S voor gezelschappen vanaf 15 personen (pag 5)

Diner Mozart € 23,50  p.p.

Diner Vivaldi € 24,50  p.p.

Diner Bach € 26,50  p.p.

Diner Chopin € 32,50  p.p.

Diner Ravel € 37,50  p.p.

WALKING DINER (pag 6)

Walking diner soepjes € 4,25  p.p.

Walking diner koude gerechtjes € 7,50  p.p.

Walking diner warme gerechtjes € 7,50  p.p.

Walking diner warme gerechtjes de luxe € 11,00  p.p.

Walking diner nagerecht € 4,75  p.p.

ONBEPERKT STEENGRILLEN (pag 7)

Basis  per persoon € 27,50  p.p.

Basis  voor kinderen t/m 10 jaar € 15,00  p.p.

De luxe per persoon € 32,50  p.p.

De luxe voor kinderen t/m 10 jaar € 18,00  p.p.

BARBECUE (pag 8)

Per persoon € 31,50  p.p.

Voor kinderen t/m 10 jaar € 17,50  p.p.

Toeslag vis  (vanaf 10 personen) € 9,00  p.p.

Toeslag kok aan de barbecue  (per uur) € 35,00

BUFFETTEN (pag 9)

Hollands buffet 1    € 29,50  p.p.  

Voor kinderen t/m 10 jaar € 16,00  p.p. 

Hollands buffet 2 € 32,50  p.p.

Voor kinderen t/m 10 jaar € 17,50  p.p.

Buffet de luxe € 38,50  p.p.

Voor kinderen t/m 10 jaar € 19,50  p.p.

Mediterraans buffet € 32,50  p.p.

Voor kinderen t/m 10 jaar € 17,50  p.p.

KOFFIETAFELS te reserveren vanaf 15 personen (pag 4)

Koffietafel “Grenspark” € 15,00  p.p.

Koffietafel “De Bakkersvrouw” € 17,50  p.p.

Koffietafel “Familyland” € 21,50  p.p.

Koffietafel “Brabantse Wal” € 26,50  p.p.

Aanvulling koffietafels / lunchbuffetten  Vleeskroket à € 2,25  p.p.

KOFFIE MET LEKKERNIJEN (pag 12)

Koffie / thee met cake € 3,60

Koffie / thee met warm Brabants worstenbroodje € 5,80

Koffie / thee met warm saucijzenbroodje (rundvlees) € 4,60

Koffie / thee met appelflap € 4,85

Koffie / thee met Zeeuwse bolus € 4,85

Koffie / thee met een koffiekoek € 5,25

Koffie / thee met Petit four € 6,00

Koffie / thee met gesorteerd gebak € 6,50 

Koffie / thee de luxe geserveerd met 4 mini zoetigheden
amandelhoningkoek, brownie, boterkoek en worteltaart

€ 8,50

Extra kopje koffie/thee € 2,30

DRANKENARRANGEMENT (pag 12)

Hollands € 28,50  p.p.

Drankarrangement met buitenlandse bieren € 34,50  p.p.

BITTERGARNITUREN (pag 12)

Portie kaas 8 stuks € 5,00

Portie worst 8 stuks € 5,00

Borrelgarnituur
Bestaande uit kaas (8 stuks), worst (8 stuks)
en olijven 

€ 10,50

Portie bitterballen (8 stuks) € 7,50

Portie torpedogarnalen (6 stuks) € 8,00

Portie kipnuggets (8 stuks) € 4,50

Portie vlammetjes (8 stuks) € 7,50

Portie mini loempia’s (8 stuks) € 6,50

Portie minisnacks (10 stuks) € 7,00

Borrelplank Mediterrane (2 personen) € 19,50
Diverse soorten fuet / rauwe ham /
buitenlandse kaassoorten / olijven / druiven /
bijpassende smeersels en breekbrood

Borrelplank Holland (2 personen) € 19,50
Diverse soorten droge worst / Hollandse 
kaassoorten / bitterballen / druiven /
bijpassende smeersels en breekbrood 

HIGH TEA (pag 13)

High tea € 24,50  p.p.

High tea De luxe € 32,50  p.p.

Kinder high tea  € 16,50  p.p.



KOUDE EN WARME HAPJES te bestellen vanaf 15 st per soort  (pag 6)

KOUDE HAPJES   

Wrap met zalm, roomkaas, veldsla € 1,90

Wrap met gerookte kip, pestomayonaise, rucola € 1,75

Wrap met runder rookvlees, tomaten tapenade, rucola € 1,85

Canapé gerookte peper makreel € 2,10

Canapé gerookte paling € 3,20

Canapé ham meloen € 2,00

Crostini met rauwe ham, zongedroogde tomaat € 2,25

Crostini met manchego kaas zoetzuur van komkommer € 2,50

Crostini  met buffelmozzarella, tomaat, basilicum € 1,50

Pitbakje gevuld met ossenworst en zalf van piccalilly € 2,10

Pitbakje gevuld met salade van rivierkreeft en bieslook € 2,50

Pitbakje gevuld met mousse van roquefort en peer € 2,00

Eitje gevuld met mousse van gerookte forel € 1,75

Komkommer gevuld met krabsalade € 1,80

Tomaatje gevuld met Hollandse garnaaltjes, appel en 
crème fraiche

€ 3,00

Mozzarella tomaat spiesje € 1,50

Mini broodje eiersalade € 2,25

Mini broodje kip kerriesalade € 2,25

Mini broodje zalmsalade € 2,50

Mini broodje tonijnsalade € 2,50

Mini broodje kipsatésalade € 2,25

WARME HAPJES

Petit crolines zalm € 1,50

Petit crolines vlees € 1,40

Petit crolines kipkerrie € 1,40

Petit crolines champignon € 1,40

Petit crolines kaas € 1,40

Yakatori saté  25 gram € 1,90

Thaise saté     25 gram € 1,90

Gehakt balletje in tomaten saus  (rund) € 1,10

Gehakt balletje  in tomatensaus  (lams) € 1,75

Gamba in knoflook € 1,75

Gebraden kippenpootjes € 1,00

Pizza punt € 2,50

Mini pasteitje kipragout € 1,50

KINDERFEESTJES (pag 14)

Splash party per kind € 13,00

Bowling party per kind € 13,00 

Combi party per kind € 17,00 

Happy kinder high tea per kind € 19,00 

Begeleider per persoon € 9,25 

Begeleider high tea per persoon € 16,50 

Ontvangst met feesttaart per kind € 6,50 

BOWLINGTIP (pag 15)

Maandag t/m donderdag

          09.00 – 18.00 uur € 23,50

          18.00 – 23.00 uur € 25,00

Vrijdag

          09.00 – 18.00 uur € 23,50

          18.00 – 23.00 uur € 26,50

Zaterdag

          09.00 – 18.00 uur € 25,50

          18.00 – 23.00 uur € 26,50

Zondag

          09.00 – 18.00 uur € 25,50

          18.00 – 23.00 uur € 26,50

Overige Feestdagen*

          09.00 – 23.00 uur € 27,00

25 en 26 December

          12.00 – 22.00 uur € 30,00

*   Openingstijden van 24, 25, 26 en 31 december zijn nog 
onbekend.

DESSERTBUFFET  (pag 11)

Per persoon € 15,00  p.p.

Voor kinderen t/m 10 jaar €   9,75  p.p.

Huisgemaakte ijstaart € 9,50  p.p.

Extra opties:

Warme kersen €  2,00  p.p

Slagroomsoesjes met warme chocoladesaus €  2,00  p.p

BUFFET GERECHTEN ZELF SAMEN TE STELLEN              (pag 10)

Salades € 3,25  p.p.

Koude schalen € 4,00  p.p.

Warme gerechten € 4,25  p.p.

Bijgerechten € 2,50  p.p.

Nagerechten € 3,50  p.p.


