Brunchen bij de Zon
Een heerlijke brunch in buffetvorm met een grote diversiteit aan gerechtjes. Ideaal voor op de late
ochtend of in de middag.
Bestaande uit:
Kopje soep, keuze uit twee soorten
Aardappel ei salade met bieslook
Ambachtelijke huzarensalade
Diverse soorten luxe vleeswaren, jonge kaas en komijnekaas
Verschillende soorten zoet beleg
Sandwiches met o.a. oude kaas & gerookte zalm
Keuze uit harde en zachte broodjes
Diverse soorten friandises en bonbons
Roomsoesjes en kleine Bossche bolletjes
Kaasplateau met diverse kaassoorten geserveerd met stokbrood
Pasteitjes, gevuld met een heerlijke ragout.
Mini saucijzenbroodjes en Mini kaas broodjes
Onbeperkt koffie en thee
€26,50 p.p.

Buffet bij de Zon
Een heerlijk buffet aan te passen aan jouw wensen. Lekker voor eind van de middag of in de avond.
Buffet standaard
Aardappel ei salade
Huzarensalade
Tomaat met mozzarella
Stokbrood
Kruidenboter en tapenade

Friet met mayonaise
Beenham
Beenhamsaus en cocktailsaus
kipstukjes in satésaus
€ 19,50 p.p.

Buffet De Zon
Aardappel ei salade
aardappelschijfjes met mayonaise
Huzarensalade
kipsaté in pindasaus
Tonijnsalade
gemarineerd gamba's
Tomaat met mozzarella
Pittig stoofvlees
Breekbrood en stokbrood
Kruidenboter en tapenade
Salade geitenkaas met zongedroogde tomaatjes
Buffet de luxe
Aardappel ei salade
Huzarensalade
Tomaat met mozzarella
Serranoham met meloen

€ 24,50 p.p.

Pittig stoofvlees
Kipsaté in pindasaus
Zalm uit de oven
Gemarineerde gamba's

Visschotel met gerookte zalm, tonijn en makreel
Veldsla salade met blauwe kaas en balsamico-dressing
Carpaccio met pesto crème, tuinbonen en zongedroogde tomaat

€ 28,50 p.p.

Extra
Kleintje soep
Carpaccio met pesto crème, tuinbonen, zongedroogde tomaat
Visschotel met zalmsalade, zalm, tonijn, garnalen en makreel
Grandessert

€ 3,- p.p.
€ 52,50 per schaal
€ 62,50 per schaal
€ 7,50 p.p.

Feesten bij De Zon
Heb je iets te vieren? Met een prachtig uitzicht op Nijmegen is de Zon een unieke locatie voor een
feestje. En alles is in te richten naar jouw wensen.

Feestavond standaard
Onbeperkt aantal consumpties : Brand bier, fris, wijn, koffie en thee.
€ 24,95 p.p.

Feestavond de luxe
Onbeperkt aantal consumpties Brand bier en speciaal bieren, fris, wijn, koffie en thee.
€ 27,50 p.p.

Feestavond exclusief
Onbeperkt aantal consumpties (Brand bier en speciaal bieren, fris, wijn, koffie en thee en
vier soorten sterke drank naar keuze.
€ 34,95 p.p.
Alle arrangementen zijn vanaf 30 personen o.b.v. 4,5 uur verblijf.
U kunt de avond nog uitbreiden met het volgende:
Gevarieerd gebak
Petit-Four of Nijmegenaartje
Roomsoesjes en kleine Bossche bolletjes
Gemixte pinda's en borrelnootjes
Bladerdeeg zoutjes en nootjes
Schaal koud luxe
Schaal warm bittergarnituur
Broodje met snack

€ 2,95 per stuk
€ 2,55 per stuk
€ 1,75 per 2 stuks
€ 0,75 per persoon
€ 1,25 Per persoon
€ 33,00 30 stuks
€ 22,50 30 stuks
€ 3,00 per stuk

Wij kunnen uw receptie ook verzorgen op basis van nacalculatie.

Recepties bij de Zon
Is een collega zoveel jaar in dienst, gaat er iemand met pensioen of is er een andere reden voor een
receptie? Wij kijken samen naar jou wensen.
Receptie standaard
Ontvangst met koffie en thee. Onbeperkt aantal consumpties (Brand tapbier, fris, wijn en sap).
Vanaf 25 personen op basis van twee uur verblijf.
€ 15,95 p.p.
Receptie de luxe
Ontvangst met koffie en thee. Onbeperkt aantal consumpties (Alle tap bieren, fris, wijn en sap)
Vanaf 25 personen op basis van drie uur verblijf
€ 20,95 p.p.

U kunt de receptie uitbreiden met het volgende:
Gevarieerd gebak
Petit-Four of Nijmegenaartje
Roomsoesjes en kleine Bossche bolletjes
Gemixte pinda's en borrelnootjes
Bladerdeeg zoutjes en nootjes
Schaal koud luxe
Schaal warm bittergarnituur
Schaal kaas worst
Broodje met snack

€ 2,95 per stuk
€ 2,55 per stuk
€ 1,75 per 2 stuks
€ 0,75 per persoon
€ 1,25 Per persoon
€ 33,00 30 stuks
€ 22,50 30 stuks
€ 20,00 30 stuks
€ 3,00 per stuk

Wij kunnen uw receptie ook verzorgen op basis van nacalculatie.

Broodmaaltijden
Ben je op zoek naar een locatie voor een zakelijke lunch. Met een uniek uitzicht is de Zon een
geschikte locatie! Neem contact met ons op en we kijken samen naar de mogelijkheden.
Broodmaaltijd standaard
Onbeperkt* koffie, thee en water. Belegde zachte broodjes met jonge kaas en achterham. Twee
broodjes p.p.
€ 10,45 p.p.
Broodmaaltijd inclusief
Onbeperkt* koffie, thee, water en sap. Belegde zachte broodjes met jonge kaas, gerookte kip,
achterham. Drie 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, drie
broodjes p.p.
€ 14,45 p.p.
Broodmaaltijd waalscooter
Kopje soep en een belegde broodje, keuze uit gezond, tonijn, twee kroketten of brie.
Twee dranken naar keuze (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, drie
broodjes p.p.
€ 19,45 p.p.
*Alle arrangementen zijn op basis van 2,5 uur verblijf.

Uit te breiden met:
Broodje Kroket
Worstenbroodje
Saucijzenbroodje
Soepje van de dag met brood
Soep van de dag met brood

€ 3,00 p.p.
€ 3,00 p.p.
€ 3,00 p.p.
€ 3.25 p.p.
€ 5,25 p.p.

BBQ'en in de Zon
Heb je zin om te barbecueën, maar geen zin om zelf met de afwas te blijven zitten. Kom dan lekker
barbecueën bij de Zon.
BBQ standaard
Stokbrood met kruidenboter
Rundvleessalade
Farmer en witte kool salade
Meloen met ham
Tomaat en mozzarella
Diverse soorten sauzen

Aardappelgarnituur
BBQ worst
Gamba’s in knoflook olie
Kipsaté met satésaus
Speklappen
Hamburger
€18,50 p.p.

BBQ de luxe
Diverse soorten brood met kruidenboter
Rundvleessalade
Farmer en witte-kool rauwkost
Salade met blauwe kaas
Huisgemaakte tonijnsalade
Meloen - feta salade
Tomaat en mozzarella
Diverse soorten sauzen

Aardappelgarnituur
Hamburgers
Kip shaslick
Gamba’s in knoflook olie
Varkenshaas
saté met satésaus
Zalmfilet
€24,95 p.p.

Minimaal 30 personen

Uit te breiden met:
Kleintje soep
Carpaccio met pesto crème, tuinbonen, zongedroogde tomaat
Visschotel met zalmsalade, zalm, tonijn, garnalen en makreel
Grand dessert

€ 3,- p.p.
€ 52,50 per schaal
€ 62,50 per schaal
€ 7,50 p.p.

