BBQ'en in de Zon
Minimaal 30 personen

BBQ Standaard
Stokbrood met kruidenboter
Rundvleessalade
Farmer en witte kool salade
Meloen met ham
Tomaat en mozzarella
Diverse soorten sausjes
Aardappelgarnituur

Hamburger
BBQ worst
Gamba’s in knoflook olie
Kipsaté met satésaus
Speklappen

€17,50 p.p.

BBQ de luxe (Halal)
Diverse soorten brood met kruidenboter
Rundvleessalade
Farmer en witte kool salade
Blauwe kaas salade
Couscous salade met rozijnen
Bulgur salade met pompoen
Tomaat en mozzarella
Diverse soorten sausjes
Aardappelgarnituur

Hamburgers
Lamskoteletten
Gamba’s in knoflook olie
Kipspies met satésaus
Zalmfilet

€22,95 p.p.

Buffetten bij de Zon
Minimaal 20 personen

Buffet Standaard
Aardappelsalade
Huzarensalade
Tomaat met mozzarella
Kaiserbroodjes
Stokbrood
Kruidenboter

Gesneden beenham
Kipstukjes in satésaus
Frietjes

€18,50 p.p.

Buffet de luxe
Zalmsalade
Aardappelsalade
Tonijnsalade
Blauwe kaas-salade
Tomaat met mozzarella
Serranoham met meloen
Gerookte zalm
Carpaccio

Pittig stoofvlees
Zalm uit de oven
Witte rijst
Vlaamse frieten
Verschillende sauzen
Diverse broodsoorten
Tapenades
€26,50 p.p.

Borrelen in de Zon
Zoutjes en nootjes
Diverse soorten nootjes en zoutjes gedurende
de avond

€1,25 p.p.

Koud bittergarnituur
30 stuks leverworst en kaasblokjes
€20,00 per schaal
Koud luxe garnituur
30 stuks à 5 soorten hapjes zoals:
- Fries roggebrood met brie
- Wrap met carpaccio en rucola
- Korstdeegbakje gevuld met kruidenroomkaas
- Zweeds brood met gerookte zalm
- Gevulde eieren
€33,00 per schaal.
Warm bittergarnituur
30 gefrituurde hapjes waaronder:
- Bitterballen
- Kipnuggets
- Kaassoufflés
- Bamischijfjes
- Gehaktballetjes
- Kipkrokantjes
€22,50 per schaal.
Overig
Gevarieerd gebak
Petit four / Nijmegenaartje
Soesjes
Broodje ham of kaas
Broodje met snack
Soep met brood en tapenade

€2,95 per stuk
€2,55 per stuk
€1,75 per 2 stuks
€2,50 per stuk
€2,75 per stuk
€5,25 per stuk

Broodmaaltijden in de Zon
*Alle arrangementen zijn op basis van 2,5 uur verblijf.
Broodmaaltijd standaard
Onbeperkt* koffie, thee en water. Belegde zachte broodjes met
jonge kaas en achterham (2 broodjes p.p.).

€10,45 p.p.
Broodmaaltijd inclusief
Onbeperkt* koffie, thee, water en sap. Belegde zachte broodjes met
jonge kaas, gerookte kip en achterham (3 broodjes p.p.).
€12,45 p.p.
Broodmaaltijd de luxe
Onbeperkt* koffie, thee, water en sap. Belegde broodjes met jonge
kaas, paté, achterham, krabsalade, gerookte zalm, brie en serranoham.
Diverse luxe broodjes en krentenbollen (3 broodjes p.p.).
€14,45 p.p.
Broodmaaltijd waalscooter
Kopje soep, belegd broodje (keuze uit gezond, tonijn kroketten of brie). Twee dranken
naar keuze (keuze uit koffie, thee, sap en frisdrank).
€15,00 p.p.
Broodmaaltijd exclusief
Onbeperkt* koffie, thee, sap en frisdrank. Belegde broodjes met jonge kaas, paté,
achterham, krabsalade, gerookte zalm, brie en serranoham. Diverse luxe broodjes en
krentenbollen (3 broodjes p.p.).
€19,45 p.p.
Supplementen
Broodje kroket
Worstenbroodje
Saucijzenbroodje
Soepje van de dag met brood
Soep van de dag met brood

€3,00 per stuk
€3,00 per stuk
€3,00 per stuk
€3,25 per stuk
€5,25 per stuk

Feesten bij de Zon
Alle arrangementen zijn vanaf 30 personen op basis van 4,5 uur verblijf
Feestavond standaard
Wij zetten zoutjes en nootjes op tafel en gaan 3x rond met warm
bittergarnituur. Onbeperkt aantal consumpties, keuze uit Brand
tapbier, fris, wijn, koffie en thee).

€24,95 p.p.
Feestavond de luxe
Wij zetten zoutjes en nootjes op tafel en gaan 3x rond met warm bittergarnituur.
Onbeperkt aantal consumpties, keuze uit alle tapbieren, fris, wijn, koffie en thee.
€27,50 p.p.
Feestavond exclusief
Wij zetten zoutjes en nootjes op tafel en gaan 3x rond met warm bittergarnituur.
Onbeperkt aantal consumpties, keuze uit alle tapbieren, fris, wijn, koffie, thee en 4
soorten sterke drank naar keuze.
€34,95 p.p.
U kunt de avond nog uitbreiden met het volgende:
Supplementen
Gevarieerd gebak
Petit four / Nijmegenaartje
Soesjes
Schaal koud luxe hapjes
Schaal warme bittergarnituur
Schaal kaas en worst
Broodje ham of kaas
Broodje met snack

€2,95
€2,55
€1,75
€33,00
€22,50
€20,00
€2,50
€2,75

per stuk
per stuk
per 2 stuk
30 stuks
30 stuks
30 stuks
per stuk
per stuk

Wij kunnen uw feestavond ook verzorgen op basis van nacalculatie.

Recepties bij de Zon
Receptie standaard
Vanaf 25 personen op basis van 2 uur verblijf.
Ontvangst met koffie en thee. Wij zetten zoutjes en nootjes op tafel en gaan 2x
rond met warm bittergarnituur. Onbeperkt aantal consumpties, keuze uit Brand
tapbier, fris, wijn en sap.
€15,95 p.p.

Receptie standaard
Vanaf 25 personen op basis van 3 uur verblijf.
Ontvangst met koffie en thee. Wij zetten zoutjes en nootjes op tafel en gaan 1x
rond met koud luxe bittergarnituur en 2x rond met warm bittergarnituur.
Onbeperkt aantal consumpties, keuze uit alle tapbieren, fris, wijn en sap.

€20,95 p.p.
U kunt de avond nog uitbreiden met het volgende:
Supplementen
Gevarieerd gebak
Petit four / Nijmegenaartje
Soesjes
Schaal koud luxe hapjes
Schaal warme bittergarnituur
Schaal kaas en worst
Broodje ham of kaas
Broodje met snack

€2,95
€2,55
€1,75
€33,00
€22,50
€20,00
€2,50
€2,75

per stuk
per stuk
per 2 stuk
30 stuks
30 stuks
30 stuks
per stuk
per stuk

Wij kunnen uw receptie ook verzorgen op basis van nacalculatie.

