PRIJSLIJST 2012
Huur PAX
e
1 uur
€ 180,00
e
2 uur
€ 180,00
e
vanaf 3 uur
€ 100,00
De prijzen van de consumpties:
Koffie/Thee
Appelgebak
Petit four groot
Bier
Rode/ witte wijn
Spa rood / blauw
Jus d’orange
Appelsap
Cola
Champagne A kwaliteit
Champagne B kwaliteit
Kruidenbitter
Advocaat

Huur ZUIJDTWIJCK
e
1 uur
€ 120,00
e
2 uur
€ 120,00
e
vanaf 3 uur
€ 80,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,00 voor > 10 pers.op bestelling (PAX)
2,25 met slagroom € 2,50
2,00 petit four klein€ 1,00
2,50
2,50
N.B.: op de Zuydtwijck: zelf2,00
bediening
2,00
PAX: bij boeking aangeven:
2,00
DRINKEN JA/NEE
2,00
drankjes mogelijk vanaf 1,5 uur
8,50 per glas
varen
4,50 per glas Prosecco
2,50 per glas
2,50

De prijzen van de borrelhapjes:
** Warme borrelhapjes (met 3 soorten saus)
€ 4,00 p.p. ( ongeveer 6 stuks p.p.)
Bitterballen, kipnuggets, vlammetjes, kaassoufflés, nasi en bamihapjes.
** Koude borrelhapjes
€ 4,00 p.p. ( 8-10 stuks p.p.)
Blokjes kaas met fruit (o.a. aardbeien) 3 soorten worst, mosterd en zuur (o.a. augurken/uitjes)
N.B. Warme hapjes op de ZUYDTWIJCK minimum afname 10 porties
** Gemengde nootjes: € 2,50 per 250 gram
** Nieuwkoopse paling ter plekke gerookt op een landje( aanmeren) € 7,00 p.p.(min.12 p.)
De prijzen van de lunch:
** Lunch nr. 1
€ 6,00 p.p.
Bestaande uit 2 broodjes, wit en bruin belegd met ham, kaas, ei
** Lunch nr. 2
€ 7,00 p.p.
Bestaande uit croissant, krentenbol en een pistolet belegd naar keuze.
** Lunch nr. 3
€ 8,50 p.p.
Bestaande uit 4 mini luxe broodjes met o.a. paling, zalm, diverse salades.
NB: Variatie in soorten brood (b.v. baguette of broodje gezond) en beleg is in overleg met ons altijd
mogelijk.
De prijzen van het buffet:
Prijs ** zonder kaasplateau € 17,50 / ** mét kaasplateau € 20,00 p.p. (tot ± 25 personen)
- twee salades met de keuze uit drie verschillende soorten:
Rundvleessalade, zalmsalade en (vegetarische) aardappelsalade met fruit.
- Saté (kip) in saus (hotpot)
- Gesneden stokbrood met kruidenboter
- Kaasplateau
- Visschotel paling of haring
- Roomijs bekertjes ( € 1,50 p. stuk)
Winterkost
Snert en roggebrood met katenspek
Tomatensoep extra gevuld

€ 8,50 p.p.
€ 4,50 p.p.

