Arrangementen DROOM! De Bastei 2019
Zaalhuur
Restaurant (buiten reguliere openingstijden)
Bij afname arrangementen vervalt de zaalhuur mits bedrag aan
zaalhuur wordt geëvenaard.

Per uur

€ 50,-

Per persoon

€ 10,-

Per persoon

€ 15,-

Per persoon

€ 8,50

Per persoon

€ 25,-

Per persoon

€ 14,50

Voorbeeld A 3 uur gehuurd en arrangementen totaal van 200 EUR dan geen zaalhuur.
Voorbeeld B 3 uur gehuurd en arrangementen totaal van 100 EURO dan 50 EUR
zaalhuur.

Buffetten (onder 10 personen a la carte)
Ontbijt (vanaf 10 personen)
Diverse broodjes, zoet-, kaas en vlees beleg. Vers fruit,
gekookte eieren, melk, karnemelk, jus d Orange, koffie en thee
Lunchbuffet luxe(vanaf 10 personen)
Een buffet met huisgemaakte soep, broodjes, vers fruit en
nagerecht. Heerlijk bereid met verse en lokale producten.
Inclusief koffie, thee, melk en jus.

Lunchbuffet basis : Broodjesbuffet (vanaf 10 personen)
Basisbuffet met huisgemaakte soep, diverse belegde broodjes.
Inclusief koffie/thee, melk en jus.

Dineroptie 1: DROOM! buffet(vanaf 20 personen)
Luxe Buffet met huisgemaakte soep van de dag met brood en
sausjes. Frisse salade, verschillende vis, vlees en/of
vegetarische hoofdgerechten naar uw wensen samengesteld.
Een heerlijk nagerecht tot slot. Exclusief drank.
Dineroptie 2: 3 gangen DROOM! diner (vanaf 12 personen)
Huisgemaakte soep, brood met kruidenboter, hoofdgerecht en
nagerecht tot slot. exclusief drank

Borrelen
Eenvoudige borrel
Borrel met zoutjes op tafel. Onbeperkt bier wijn en fris
inbegrepen.

Per persoon per half uur

€ 5,-

Luxe Borrel (1 koude hap, 1 warme hap)
Uitgebreid borrelen met twee heerlijke koude en warme
hapjes. Onbeperkt bier, wijn en fris inbegrepen.

Per persoon per uur

€ 12,50

Per stuk

€ 1,50

DROOM! taart (met slagroom)

Per punt

€ 3,50

Petit Fours (afname per 25 stuks)

Per stuk

€ 1,50

Saucijzenbroodje

Per stuk

€ 2,75

Koffie & thee met DROOM! taart

Per stuk

€ 5,50

Koffie & thee arrangement (uit kannen geschonken)
Op basis van kop koffie of thee met koekje

Per persoon

€ 2,50

Koffie & thee arrangement (uitgaande van max 2 uur, uit kannen)
Op basis van onbeperkt koffie of thee met een koekje

Per persoon

€ 5,-

Koffie & thee per kan (alleen als service voor het museum, niet los in

Per kan

€ 11,-

Borrel op basis van nacalculatie ( u betaalt per consumptie)
Extra hapje

Taarten en zoetigheden

Koffie & Thee

restaurant)

Kan met 1L inhoud, inclusief thee, melk en suiker en servies

