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OMSCHRIJVING Prijs € Toelichting 

  

DRANKEN    

Koffie € 2,35  

Thee € 2,35  

Verse thee € 2,35  

Frisdranken € 2,35  

Vruchtensappen € 2,35  

Biologische sappen € 2,75  

Fruitwater € 2.35  

Smoothies € 3,50  

Pils van de tap € 2,75  

Bier op fles € 3,75  

Wijnen en P.S.V. € 4,00  

Cocktails en mixdranken € 6,75  

Binnenlands gedistilleerd € 3,25  

Buitenlands gedistilleerd € 3.25  

   

    HUISWIJN     

Witte wijn   

Pasquirs 
Sauvignon / vermentino 

Frankrijk (Languedoc)  

     € 4,00 Fris geurende en levendige witte wijn. Zuiver en zacht in de mond met tonen  
van groene appel en meloen. 
 

   

Rode wijn   

Santa Helena 
Merlot / Syrah 

Chili (Central Valley) 

     € 4,00 Robijnrood, in geur donker fruit zoals bessen, bramen en kersen maar ook  
kruidigheid. Een lange fruitige afdronk. 
 

   

Rosé wijn    

Pasquiers 
Grenache Gris en Cinsault 

Frankrijk (Languedoc – Roussillion) 

     € 4,00 Verfijnde en evenwichtige droge rosé met in het fruitige aroma nuances van  
bessen en fram-bozen. De smaak is fris en fruitig. 

   

    Zoete witte wijn   

Bereich Bernkastel 
Moezel 

Duitsland (Moezel Rivaner) 

     € 4,00 Licht goudkleurige wijn met een levendige, zachte zoete geur. Een zoete  
maar frisse afdronk. 
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     Alle prijzen zijn inclusief BTW en per persoon, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

 
 
 
 
 
 

 

OMSCHRIJVING  Prijs €    Toelichting   

    

LUNCH     

Zachte broodjes € 3,00   

Ambachtelijke mini-broodjes € 3,50   

Luxe broodjes € 4,00   

Krentenbol € 2,25   

Krentenbol mini € 1,60   

Sandwiches € 3,50   

Luxe sandwiches € 4,00   

Luxe wraps € 4,00   

Vegetarische wraps € 4,00   

    

WARME BROODJES      

Worstenbroodje (heel) € 3,00   

Worstenbroodje (half) € 2,25   

Worstenbroodje (mini) € 1,75   

Saucijzenbroodje huisgebakken   (heel) € 3,00   

Saucijzenbroodje huisgebakken   (half) € 2,25   

Saucijzenbroodje huisgebakken   (mini) € 1,75   

Beemsterkaasbroodje huisgebakken (heel) € 3,00   

Beemsterkaasbroodje huisgebakken (half) € 2,25   

Broodje kroket / Frikandel € 3,50   

Broodje beenham € 4,50   

Broodje Hotdog € 4,50   

Minibroodje hamburger € 3,50   

    

SOEPEN      

Tomatensoep € 3,75   

Groentesoep € 3,75   

Kippensoep € 3,75   

Champignonsoep € 3,75   

Erwtensoep € 3,75   

Aspergesoep € 3,75   
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     Alle prijzen zijn inclusief BTW en per persoon, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden. 

Arrangementenprijs per persoon tot en met 60 minuten. Toeslag van € 1,- per persoon per extra kwartier. 

OMSCHRIJVING Prijs € Toelichting 

  

ARRANGEMENTEN   

Drankenarrangement excl. alcohol €   6,60 Onbeperkt aanbod van diverse dranken zoals: frisdranken,  
vruchtensappen, koffie en thee 

Drankenarrangement incl. alcohol € 11,00 Onbeperkt aanbod van diverse dranken zoals: frisdranken,  
vruchtensappen, bier, wijn, koffie en thee 

Broodjes-arrangement € 13,50 Onbeperkt koffie, thee of verse muntthee met honing • diverse  
vruchtensappen, fruit- en ijswater, melk en karnemelk • ruime  
keuze aan rijkelijk belegde luxe mini-broodjes en handfruit 

Soep-arrangement € 10,00 Onbeperkt koffie, thee of verse muntthee met honing • diverse  
vruchtensappen, fruit- en ijs-water, melk en karnemelk • Twee  
soorten soep (één vegetarisch) • Stokbrood, soepstengels,  
tapenade en kruidenboter 

Borrel-arrangement € 16,00 Onbeperkt wijn, prosecco, bier van de tap, frisdrank,  

vruchtensappen, fruit- en ijswater. Nootjes, zoutjes, jonge kaas  

en worst. Bour-gondische bitterballen, mini-loempia’s,  

mini-kaassoufflés, vlammetjes, kaasstengels, mini-frikandellen •  

Brood met tapenade 

Hollands-arrangement € 13,50 Onbeperkt wijn, prosecco en bier van de tap, frisdrank,  

vruchtensappen, fruit- en ijswater, Bourgondische bitterballen,  

kaasstengels, vlammetjes, mini-frikandellen, Oude kaas en grillworst 

Zoet-arrangement €   9,00 Onbeperkt koffie, cappuccino, espresso, thee  of verse muntthee met  
honing. diverse vruchtensappen, fruit- en ijswater, melk en karnemelk.  
Ruime keuze aan lekkernijen waaronder koekjes, chocolade,  
macarons, petit fours en mini-desserts 

Taart arrangement € 10,00 Onbeperkt koffie, thee of verse muntthee met honing.  
diverse vruchtensappen, fruit- en ijswater, melk en karnemelk.  
ruime keuze aan taarten waaronder chocolade-truffel, appel,  
framboos en vlaaien 
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OMSCHRIJVING Prijs € Toelichting 

  

SALADES   

Spinazie met sweet pepper € 3,75  

Couscous met rozijnen € 3,75  

Tonijn met rode ui € 3,75  

   

KOUDE VEGETARISCHE HAPJES   

Groentemix met dipsaus € 1,00  

Miniwrap met gegrilde groenten € 1,25  

Gevulde komkommer € 1,25  

Gevulde cherrytomaat € 1,25  

Tomaat mozzarella spies € 1,25  

Breekbrood met smeersels € 2,35  

   

WARME VEGETARISCHE HAPJES   

Bieterbal € 1,00  

Kaasstengel € 1,00  

Mini kaassouffles € 1,00  

Vegetarische loempia’s € 1,00  

Petit Crolines kaas € 1,00  

Groentekroket  € 2,50  

Nacho’s met guacamole € 1,75  

Met roomkaas gevulde jalopeños peper  € 1,25  

   

BLADERDEEGHAPJES   

Saucijzenbroodje mini € 1,75  

Petit crolines kaas € 1,00  

Petit crolines rundvlees € 1,00  

Petit crolines champignon  € 1,00  

Petit crolines kip / kerrie € 1,00  
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OMSCHRIJVING 
 

Prijs € Toelichting 

  

LUXE TOAST   

Toast carpaccio met pijnboompitten € 2,35  

Toast filet american € 2,35  

Toast brie met honing en walnoot € 2,35  

Toast gerookte zalm en kappertjes € 2,35  

Toast gerookte paling € 2,35  

Toast Hollandse garnalen € 2,35  

Toast tonijnsalade € 2,35  

   

HARTIGE HAPJES   

Kaas en worst  € 1,25  

Olijven en noten € 1,75  

Mix van gebrande noten € 1,75  

Kaasplateau v.a. 25 personen  € 7,25   

Worstplateau v.a. 25 personen € 7,25  

Visplateau v.a. 25 personen € 9,25  

Breekbrood met smeersels € 2,50  

Sushi Op aanvr.  

   

BITTERGARNITUR   

Bitterbal € 1,00  

Nasi / bami hapje € 1,00  

Mini frikandel € 1,00  

Kipnugget € 1,00  

Kaassoufflé € 1,00  

Kaasstengel  € 1,00  

Vlammetje € 1,00  

Mini loempia  € 1,00  

Garnalen in filodeeg € 1,00  
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OMSCHRIJVING Prijs € Toelichting 

  

CHOCOLADE     

Bonbons  € 1,50  

Mokkaboontjes € 1,50  

Krakelingen € 1,50  

Chocoladebloemen € 1,50  

Mini muffin € 1,50  

Brownies € 1,50  

Chocolade chips € 1,50  

Chocolade donuts € 1,50  

Chocolade petit fours € 1,50  

Chocolade truffeltaart € 3,80  

   

GEBAK   

Slagroomgebak  € 3,80  

Tompouce € 3,80  

Aardbeienschelp € 3,80  

Cheesecake € 3,80  

Mokkataart € 3,80  

Diverse vlaaien € 3,80  

Chocoladetaart € 3,80  

Carrotcake € 3,80  

Frambozen € 3,80  

Appeltaart  € 3,80  

Red velvet € 3,80  

Dyonaise (Speekenbrink) € 3,80  

Petit four € 3,00  

   

CAKE   

yardenhuis cake € 1,50  

Boerencake € 1,50  

Roombotercake € 1,50  

Chocolade cake € 1,50  

Marmercake € 1,50  
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OMSCHRIJVING Prijs € Toelichting 

  

LUXE CAKE     

Rabarbercake € 1,50  

Appelcake € 1,50  

Hazelnoot-toffeecake  € 1,50  

   

LEKKERNIJEN     

Slagroomsoesje € 1,00  

Mini muffins € 1,00  

Boterblokje € 1,00  

Mergpijp € 1,00  

Mini dessert € 1,00  

Mini éclair € 1,00  

Mini donut € 1,00  

Mini aardbeien-rolly’s € 1,00  

Franse macarons € 1,00  

   

KOEKJES   

Bitterkoekjes 2 stuks € 0,75  

Mini stroopwafels 2 stuks € 0,75  

Roomboterkoekjes 2 stuks € 0,75  

Bokkenpootjes 1 stuk € 0,75  

Sprits 1 stuk € 0,75  

   

LUXE KOEKEN   

Huisgebakken gevulde koek € 1,75  

Chocolat-chip-cookie € 1,75  

Kokosmakroon € 1,75  

Roze koek € 1,75  

Spekkoek € 1,75  

Reuze krakeling € 1,75  

Appelflap € 2,95  

Mini appelflap  € 1,85  
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OMSCHRIJVING Prijs € Toelichting 

  

LUXE WITTE WIJNEN PER FLES   

   

Château Boudigand Monbazillac (HVE) 
Sémillon, Sauvignon en Muscadelle 
Frankrijk (Dordogne) 

€ 26,00 Een zeer rijke en karaktervolle wijn met aroma’s van  
gekonfijt fruit, abrikozen en honing. De smaak is zoet,  
vol en rond. De afdronk blijft lang hangen 

   

Misty Cove 
Sauvignon 

Nieuw Zeeland (Marlborough) 

€ 26,50 Een geur van kruisbessen, verse kruiden en meloen.  
Vol en sappig met indrukken van passievrucht en citrusfruit.  
De afdronk is rond en lang 

   

Castel Firmian MezzaCorona 
Pinot Grigio  

Italië (Trentino) 

€ 26,50 Een zeer soepele wijn met aangenaam frisse en fruitige  
geuren, licht kruidig. Zachte en elegante smaak met een  
zeer verfrissende afdronk. 

   

Bergsig Estate Landgoed 
Chardonnay  

Zuid-Afrika (Breede Rivier) 

€ 26,50 Fraaie krachtige Chardonnay met een fijn aroma van  
eikenhout, fruit en toast. De smaak is sappig, romig, en  
blijft kwalitatief lang hangen. 

   

Chablis le Finage, la Chablisienne   
Chardonnay 

Frankrijk (Bourgogne)  

€ 31,00 Een mooie heldere kleur met een lichtgroene tint. Een  
verfijnd aroma van witte bloemen en groene appel.  
Evenwichtig, fris en subtiel maar toch krachtig. 

   

La Cheteau, Pouilly Fumé 
Sauvignon Blanc 

Frankrijk (Anjou) 

€ 33,50 Krachtige witte wijn stuift het glas uit met Granny Smith  
en kruisbessen. Ronde, sappige smaak met appel en een  
vleugje mint. 
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OMSCHRIJVING Prijs € Toelichting 

  

LUXE RODE WIJNEN PER FLES   

   

Familia Valdelana, Rioja Crianza 
Tempranillo en Mazuelo    
Italië (Rioja Alavesa) 

€ 27,50 Een krachtig geurend rode wijn met nuances van eikenhout,  
rijp rood fruit en lichte kruiden. De smaak is vol, rond, zacht  
en mild in de afdronk. 

   

Torre del Falasco, Valpolicella Ripasso 
Superiore 

Veronese, Rondinella en Cabernet Sauvignon 

Italië (Veneto) 

€ 28,00 Warme geur met wilde bessen, zoethout en bloesem. Een  
iets zoete aanzet, rijp fruit, koekkruiden en zoethout. Zachte  
tannine en een zeer lange afdronk. 

   

Jacky Piret, Fleurie Granits des Moriers   
Gamay 

Frankrijk (Beaujolais)  

€ 29,00 Helderrode kleur en een krachtig fris aroma met nuances van  
klein rood fruit. De smaak is fris, sappig en vol. De afdronk is  
evenwichtig en fruitig. 

   

Château Donissan, Listrac-Médoc, Cru 
Bourgeois 

Cabernet Sauvignon, Merlot en Petit Verdot   

Frankrijk (Bordeaux), 

€ 29,50 Dieprood met de karakteristieke geur van Cabernet Sauvignon  
zoals zwarte bes. De smaak is opvallend soepel. De finish  
is krachtig en het bewijs van kwaliteit. 

   

Luigi Bosca 2016 Argentina  
Malbec 

Argetijns (Mendoza-vallei)  

€ 31,00 Deze wijn is intens rood van kleur, vol, krachtig, robuust, 
fruitig van kersen met aardse tonen, krachtige en uitgerijpte  
smaak. Afdronk is licht kruidig. 

   

Castello di Albola 
Chianti 

Italië (Florence) 

 

€ 36,00 Deze robijnrode wijn heeft een, intens bouquet van bessen,  
tabak en zoethout. Met de smaak van frisse zuren, zwart fruit,  
bloemen en heeft een lange afdronk.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 


