Cateringservice `t Noorden

Openingen & recepties

Tevens te gebruiken voor viering, eerste paal, jubelaria,
bedrijfsfeestjes e.d.

Cateringservice `t NOORDEN Veenendaal
Receptie
Naast het verzorgen van u borrel- en bittergarnituur, kunt u ook terecht bij ons voor uw volledige verzorging van een
receptie.
Voor een receptie op maat, willen wij u graag persoonlijk adviseren.
Optie 1
De prijzen van de consumpties zijn gerelateerd aan de duur van de avond en gelden per persoon.
Deze prijzen zijn inclusief bedienend personeel, en exclusief BTW.
 1 ½ uur
€ 9,00
 2 uur
€ 13,00
 3 uur
€ 15,00
 4 uur
€ 17,50
 5 uur
€ 20,00
Optie 2
U kunt dezelfde dranken ook verkrijgen tegen een gemiddelde consumptieprijs van:
 € 1,75 per consumptie.
Deze prijs is exclusief bedienend personeel, en exclusief BTW.
Optie 3
U kunt dezelfde dranken ook verkrijgen tegen een gerelateerde prijs dat na verrekking van nacalculatie word
verrekend
Dit is wel excl. Personeel kosten, wilt u er personeel bij zijn daar extra kosten aan verbonden !

Standaard assortiment
Frisdranken & Sappen
Pepsi & Riedel
Jus d'orange, spa rood, spa blauw, cola, 7-up, sinas, alcohol vrij bier, Cola light en Dubbel Frisss.
Wijnen
Rode wijn
Droge witte wijn
Zoete witte wijn
Rosé
Inclusief glaswerk, toebehorende mastiek en uitserveerbuffet
De drank wordt natuurlijk koud aangeleverd.
Op verzoek leveren wij ook een ijsemmer met ijsblokjes.
Natuurlijk is het ook mogelijk het assortiment ook op uw wensen af te stemmen.

TAP ASSORTIMENT :
Biertap installatie inclusief aansluiting, koolzuur, spoelborstel,
spatel, voldoende glaswerk, bardoekjes, enz. enz.
keuze uit verschillende tap installatie`s vraag naar de mogelijkheden
Heineken
prijs per liter
10 liter bier
30 liter bier
50 liter bier

€ 3.50
€ 35.00
€ 105,00
€ 175,00

Prijzen exclusief personeel en exclusief 21% BTW.
Wij schenken standaard Heineken bier. (andere biersoorten eventueel op aanvraag mogelijk )
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Bedieningskosten bedragen:
Bedienend personeel
Catering personeel

€ 29.50 excl. Btw per persoon per uur
€ 29.50 excl. Btw per persoon per uur

Champagne ontvangst:
Bij binnenkomst een feestelijke opening in een flute of cocktailglas, diverse varianten, met of zonder alcohol.
Champagne in verschillende prijsklasse vanaf 3,50 per persoon.
Dit is inclusief Champagne flutes, luxe koelers, presentatie materiaal en linnengoed.
Het glaswerk komt vuil retour.
.
Koffie Ontvangst:
Natuurlijk kunnen wij ook de koffie en thee voor op locatie verzorgen, vanaf € 2,50 per persoon.
Inclusief koffie apparatuur, koffie, suiker, melk, kop en schotels, onbeperkt koffie en thee.

Gebak:
Ook kunnen wij gebak, patiserie produkten, bruidstaarten en natuurlijk petit fours verzorgen.
Natuurlijk leveren wij ook de aankleding op maat aan.
Etageres, luxe serveerschalen voor iedere gelegenheid de juiste presentatie.
Tevens leveren wij de gebaksschotels en vorkjes voor de gebakjes.
Alle materialen zijn inclusief schoonmaak.

Hapjesarrangementen Thema:
Vanaf € 4,00 kunnen wij u hapjesarrangementen voor o.a. recepties aanbieden.
Het aantallen zijn gebaseerd op een receptie ongeveer drie uur.
Dit is ruim voldoende voor iedere gast.
De gerechten kunnen worden aangepast naar uw wens.

Werkzaamheden:
Wij verzorgen met bekwame en enthousiaste medewerkers uw receptie, feest of happening tot in de puntjes.
Wij zorgen voor de opbouw en het opruimen van het feest en de materialen hiervan die nodig zijn om uw evenement
te doen slagen.
Wij maken met u de afspraken welke nodig zijn om alles zo vlekkeloos en soepel te laten verlopen. Ook de aan- en
afvoer van het benodigde materiaal zal met u worden besproken.
Mocht u extra wensen hebben, dan stellen wij het op prijs op prijs als u ons hiervan op de hoogte brengt. Wij zullen er
alles aan doen om het UW feest te laten zijn.
Voor overige informatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
Wij hopen op een fijne samenwerking en graag tot ziens.
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€ 4,00 (€ 4,24 p.p. incl. BTW)

Hapjesarrangement 1
3 koude hapjes:

2 cocktailprikkers
1 gevuld ei

2 warme hapjes:

2 bittergarnituur (frituur)

€ 5,00 (€ 5,30 p.p. incl. BTW)

Hapjesarrangement 2
3 koude hapjes:

2 luxe hapje vis
1 cocktailprikker

2 warme hapjes:

1 bladerdeeghapje
1 bittergarnituur

Nootjes en zoutjes

€ 5,50 (€ 5,83 p.p. incl. BTW)

Hapjesarrangement 3
3 koude hapjes:

1 luxe hapje vis
1 cocktailprikker
1 gevuld ei

2 warme hapjes:

1 bladerdeeghapje
1bittergarnituur

€ 6,00 (€ 6,36 p.p. incl. BTW)

Hapjesarrangement 4
3 koude hapjes:

2 luxe hapje vis
1 cocktailprikker

3 warme hapjes:

1 bladerdeeghapje
1 bittergarnituur (frituur)
1 mini quiche

Nootjes en zoutjes

Hapjesarrangement Thema

€ 10,00 (10,60 p.p. incl. BTW)

vanaf

Het aantal is gebaseerd op een receptie ongeveer drie uur.
Dit is ruim voldoende voor iedere gast.
De gerechten zijn aangepast aan uw wens.
We maken voor u een passend arrangement
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Hapjes koud
Cocktailprikkers
€ 0,60 (€ 0,64 incl. BTW)
Bestaande uit; kaas,salami, kookworst, boterhamworst/augurk, kipfilet/roomkaas,
rookvlees/ei enz.
Luxe hapjes vis
€ 1,25 (€ 1,33 incl. BTW)
Bestaande uit; gerookte zalm, gerookte paling, tonijn, haring, forel, heilbot, garnalen,
krab, zalmsalade, tonijnsalade, makreel enz.
€ 1,15 (€ 1,22 incl. BTW)

Gevulde eieren
Eieren gevuld met ons geheime recept!

Hapjes warm
Bittergarnituur (frituur)
€ 0,60 (€ 0,64 incl. BTW)
Bestaande uit; mini frikandel, kipnugget, bitterbal, vlammetje, kaassoufflé, mini loempia, nasi- en
bamihapjes, gehaktballetje enz.
Inclusief mayo, curry, mosterd.
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De PARTY-PAN
Heerlijke warme hapjes in een handomdraai op tafel
Z`n 150 stuks geselecteerd voor u
Bestaande uit 6 soorten
Bijv. sparerib kluifjes, kippenboutjes, grillschijfjes, gehaktballetjes, mini kipspiesjes, spaanse
worstjes enz. enz.
eventueel aan te vullen met sausjes, stokbrood, kruidenboter, Tapenade enz. enz.

€

64,50

Zet de PARTY-PAN op stand 2, gedurende 45 minuten ( met de deksel er op )
Zet de draaiknop na 45 minuten op stand 1 ( de PARTY-PAN blijft nu op temperatuur )
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Mini bladerdeeghapjes
€ 0,85 (€ 0,90 incl. BTW)
Bestaande uit; mini saucijzenbroodje, rundvlees, kip/kerrie, kaas.
Nootjes en zoutjes p.p.
€ 1,00 (€ 1,06 incl. BTW)
Vanaf 10 personen, luxe nootjes en zoutjes geserveerd in schaaltjes.
Vleeswarenplank
€ 75,00 (€ 79,50 incl. BTW)
Diverse soorten vleeswaren zoals; paté, filet American, rosbief, salami, coburgerham enz.
Met stokbrood en kruidenboter. Voor ± 10 personen.
Olijven p.p.
Gemengde olijven, vanaf 10 personen.

€ 1,00 (€ 1,06 incl. BTW)

Mini paprikaatjes p.p.
Mini paprikaatjes gevuld met roomkaas, vanaf 10 personen.

€ 1,00 (€ 1,06 incl. BTW)

Zalmwrap
Tortilla gevuld met gerookte zalm, roomkaas en sla.

€ 2,00 (€ 2,12 incl. BTW)

Mini sandwiches
€ 1,50 (€ 1,59 incl. BTW)
Belegd met diverse soorten beleg, zoals gerookte zalm, paling, brie, coburgerham,
kip/kerrie, paté enz.
Mini quiche
€ 0,95 (€ 1,01 incl. BTW)
2 hartige taartjes per portie. (verschillende smaken, gesorteerd)
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ADRES
NAAM
CONTACTPERSOON
ADRES
POSTCODE
PLAATS
TELEFOONNUMMER
MOBIEL TELEFOONNUMMER
E-MAIL
AANTAL PERSONEN
BIJZONDERHEDEN
DATUM
TIJD
NAAM FACTUUR
ADRES FACTUUR
POSTCODE
WOONPLAATS

Vraag naar onze verhuur gids !!!!!

Graag maken wij een vrijblijvende offerte voor u.
Met vriendelijke groet,
Bertho Hendriksen
Cateringservice `t Noorden
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