
 
 
  



1. Arrangement koffie met gebak 
 
In buffetvorm bieden we aan: 
 
Keuze uit vier soorten gebak (1 stuk p.p.) 

- Limburgse kersenvlaai (vers van de lokale bakker) 
- Limburgse abrikozenvlaai (vers van de lokale bakker) 
- Appeltaart  
- Wisselende gebaksoort  

 
- Koffie & thee 
 
Prijs p.p.                     € 6,95 p.p. 
Kinderprijs* (t/m 12 jaar)        € 4,25 p.p. 
*Één consumptie, keuze uit Fristi, Chocomel of Taksi + een versierde donut 
 
  



 

2. Arrangement lunch Basic 
 
In buffetvorm bieden we aan: 
 
Warme en koude dranken: 

- Koffie 
- Thee  
- Melk  
- Jus d’orange 

 
Een wisselend seizoensoepje  
 
Assortiment luxe belegde zachte broodjes (2 p.p.) 

- Jong belegen kaas 
- Ham  

 
Prijs p.p.                     € 11,95 p.p. 
Kinderprijs* (t/m 8 jaar)        €   7,95 p.p. 
*dit is inclusief één Fristi of Chocomel, zoet beleg en een Ola raketje 
 

  



 
3. Arrangement lunch Deluxe 

 
In buffetvorm bieden we aan: 
 
Warme en koude dranken: 

- Koffie 
- Thee  
- Melk  
- Verse Jus d’orange 

 
Twee soorten soep: 

- Tomatensoep met balletjes 
- Wisselende seizoensoep  

 
Assortiment luxe belegde verse harde en zachte broodjes (2 p.p.) 

- Jong belegen kaas 
- Oude kaas 
- Filet americain 
- Rosbief 
- Zalm  
- Tonijn 
- Kroket  

 
Prijs p.p.                     € 17,95 p.p. 
Kinderprijs* (t/m 8 jaar)        €  11,95 p.p. 
*dit is inclusief één Fristi of Chocomel, zoet beleg en een Ola raketje 
 
  



4. Snack arrangement 
 
Vers gebakken frietjes geserveerd met een frituursnack naar keuze; 
 

- Frikandel 
- Vleeskroket 
- Kipnuggets  
- Kaassoufle 

 
Frisdrank PETfles (0,5L) naar keuze 
Mayonaise, ketchup en curry inbegrepen 
 
Prijs p.p.                     €   7,50 p.p. 
Kinderprijs* (t/m 8 jaar)        €   6,95 p.p. 
 
  



Voorwaarden arrangementen 
 

• Arrangementen zijn te boeken vanaf 20 personen. 

• Betaling geschiedt ter plekke, op basis van het daadwerkelijk aantal gasten.  

• Het aantal gasten mag niet meer dan 10% afwijken van het gereserveerde aantal. Definitieve 
aantallen dienen uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het arrangement doorgegeven te 
zijn, in verband met de voorbereidingen. 

• Indien door afmeldingen het aantal gasten onder de 20 komt, wordt er bij betaling 20 gasten 
aangehouden. 

• Wij houden graag rekening met eventuele allergieën. Geef deze uiterlijk 5 werkdagen voor 
aanvang van het arrangement aan ons door, dan zorgen wij dat iedereen kan genieten! 


