KOSTEN BEGROTING:

Party-Ruimte

Dhr. /Mevr.
Adres.
Postcode.
Plaats.
Telefoon.
………………………..
Gewenste datum
….-…..-…….
Optie verleend t/m
….-…..-…….

Invullen wat voor uw wens van toepassing is
Aanvang receptie of feestavond ………….. uur voor ongeveer ………… gasten

Eventueel bij binnenkomst koffie
Eventueel Cake
Eventueel gebak gesorteerd
Pinda’s en Zoutjes op tafel gratis.

per kopje
p.p
p.p

€ 1,20
€ 0,90
€ 2,25

€
€
€

á 50 stuks per schaal

€ 19,00

€

€
€
€
€
€

1,50
2,00
1,70
1,90
1,75

€
€
€
€
€

Buitenlands gedistilleerd
U moet uitgaan van gem. 10 consumpties p.p. op een avond
gem. prijs

€ 3,20
€ 1,70

€
€

Eventueel ter afsluiting

€ 2,50

€

Bittergarnituren

x
x
x

……… x rond

Limonades
Wijnen
Tap bier
Binnenlands gedistilleerd
Vruchtensappen

Koffie met broodje

x

á

Buffetten of Menu’s
Zie volgende pagina

Bijzonderheden
Zaalhuur bij besteding van minder dan € 500,00 bedraagt € 50,00 ex. BTW
Totale begroting

Totaal €

Alle party’s eindigen om 01.00 uur
Het is niet toegestaan om confetti te gebruiken in de zaal.
Heeft u nog wensen die niet in de begroting opgenomen zijn,
Neemt u dan even contact op via bovenstaand telefoonnummer.
Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar (nieuwe wet 1 januari 2014)

Zie ook onze website www.zus-zo.nl

.

Warme en Koude buffetten.
Diverse salades opgemaakt met diverse Vleeswaren, Eieren en Rauwkost
Kaasplankje, Gehaktballetjes in pindasaus of zigeunersaus
Kip in ketjapsaus of Pikante Kipreepjes, Patat, Stokbrood, Kruidenboter
€ 98,00 per 10 personen (Minimaal 30 personen)
€ 0,75 per persoon

Indien u Nasi wenst i.p.v. Rijst

Meerprijs Luxe Salades:
met Gevulde Eieren, Asperge in Ham,
Rauwe Ham met Meloen, Gevulde Tomaten
of
Luxe Vissalade opgemaakt met Mosselen,
Krabsticks, Garnalen, Palingen en Zalm

€ 1,50 per persoon

€ 4,00 per persoon

Diverse aanvulmogelijkheden:
Soep vooraf
Saté
Kipkluifjes
Sparerib
Warme Fricandeau met Champignons en Uien
Warme Beenham
Zalmmoot met Dillesaus
Varkenshaasmedaillons met Champignonsaus
Country Cubes (gekruide aardappeltjes)
Grote garnalen
Mini hapjes: frikandel, kipnuggets,mini kaassouffle's, bitterbal

€ 2,00 per persoon
€ 3,00 per persoon
€ 2,00 per persoon
€ 2,00 per persoon
€ 2,00 per persoon
€ 2,00 per persoon
€ 2,50 per persoon
€ 2,00 per persoon
€ 1,00 per persoon
€ 2,00 per persoon
€ 20,00 per 50 stuks

Dessertbuffet :
IJs, Soesjes, Taart, Vruchten, Bavarois enz.

€

4,00 per persoon

Keuze menu:
4 Gangen menu (Keuze uit 3 voorgerechten en 3 hoofdgerechten)
Bestaande uit Voorgerecht, Hoofdgerecht, IJsdessert, Koffie

Zie ook onze website www.zus-zo.nl

€ 20,50 per persoon

Prijslijst Bittergarnituur
Warm bittergarnituur

50 stuks

€ 19,00

Kaas en worst

50 stuks

€ 24,00

Pizzastukjes, miniworstenbroodjes en/of saucijzenbroodjes

50 stuks

€ 36,00

Kleine Vietnamese loempia

50 stuks

€ 19,50

Mini saté in pindasaus

50 stuks

€ 26,00

Boerenballetjes in pindasaus

50 stuks

€ 21,00

50 stuks

€ 33,50

50 stuks

€ 42,50

Luxe hapjes:
Asperge in ham, Cervelaat met augurk,
Rookvlees gekookt ei, Gevuld ei
Canapés gesorteerd met:
Brie, Kipkerriesalade, Tonijnsalade,
Filet American, Gevuld ei, Zalm en Paté

Zie ook onze website www.zus-zo.nl

