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*Deze prijzen zijn exclusief 21% BTW 
**Levering van catering in eigen lokaal is mogelijk, hiervoor wordt een meerprijs van 15% aangerekend 

 

Drankpauzes (prijs per persoon) *Prijs excl. BTW  
(**Cateringlokaal) 

Drankpauze (koffie, thee, water) € 3,50 
Flesjes water € 1,50 
Frisdrank € 0,75 
Vers fruitsap € 1 
Fruitsap (uit tetrabrik) € 0,75 
Bier (volgens verbruik) € 2,50 
Wijn (rood en wit) per geopende fles € 16,53 
Cava per geopende fles € 21,50   

Knabbels tussendoor (prijs per persoon)  
Plakjes cake (min. 7 stuks) € 1 
Mini-donuts (4st/ pers) € 5,20 
Fruitmand (2st/ pers) € 3,60 
Mini koffiekoeken (3st/ pers) € 3 
Soep met stokbrood en boter € 4,50 
Chocomousse € 4,10   

Lunch (prijs per persoon; incl drank) 
 

Broodjeslunch (2 halve stokbroodjes + 1 klein broodje) € 12,50 
Mix toscaans brood, bagnats, foccacia, wraps met beleg (1,5 st/ pers.) € 15 
Wraplunch (1,5 st/ pers) € 15 
Glutenvrije lunch (salade) € 12,50 
Lactosevrije lunch (salade) € 12,50 
Vegan lunch € 15   

Lunch (prijs per persoon; excl drank) 
 

Pizza (2 grote slices/pers) € 12   

Ontbijt (prijs per persoon; niet op zondag) 
 

Ontbijt 1: koffie, thee, fruitsap, water, 3 kleine koffiekoekjes € 6,50 
Ontbijt 2: koffie, thee, fruitsap, water, 1 grote koffiekoek € 6 
Ontbijt 3: koffie, thee, vers fruitsap, 3 koffiekoekjes, 2 belegde sandwiches (ham en 
kaas) € 10 
  

Receptie (prijs per persoon) 
 

Receptie 1: frisdrank, fruitsap (brik), water, wijn en bier € 11,50 
Receptie 2: frisdrank, fruitsap (brik), water, wijn en bier + nootjes en chips € 15 
Receptie 3: frisdrank, vers fruitsap, water, wijn, bier en cava + nootjes en chips  + 
warme (2st) en koude (2st) hapjes € 20 

Groentenschotel (voor min 10 pers) € 2,50 
Party Mix (chips, nootjes, olijven, salamiworstjes) € 4,50 
Bitterballen (3 st/ pers) € 2 


