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Tilburg, 2016  

 

Maandag t/m vrijdag 

Drankprijzen op nacalculatie 

Tapbier / frisdranken  :  €    1,70 

Wijnen    :  €    2,30 

Enkelv. Mix-dranken  :  €    3,50 

Shotje     :  €    2,50 

 

Betalingsvoorwaarden   
Minimale drankafname  :  € 400,00 

Facilitaire kosten   :  € 150,00 

Deze facilitaire kosten vervallen 

bij een drankafname van  :  € 650,00 

 

 

Zaterdag en zondag 

Drankprijzen op nacalculatie 

Tapbier / frisdranken  :  €    1,80 

Wijnen    :  €    2,50 

Enkelv. Mix-dranken  :  €    3,50 

Shotje     :  €    2,50 

 

Betalingsvoorwaarden   

Minimale drankafname  :  € 550,00 

Facilitaire kosten   :  € 150,00 

Deze facilitaire kosten vervallen 

bij een drankafname van  :  € 850,00 
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Optioneel 
Muziekverzorging    :   €  120,00 (maximaal 4 uur) 

Beveiliging/gastheer  p.p.  :  €  120,00 (maximaal 4 uur) 

Diskjockey inclusief mengpaneel :  €  350,00 (maximaal 4 uur) 

Standaard achtergrondmuziek :  €     0,00 (gehele avond) 

Hapjes     :           (zie bijlage) 

 

 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. 

Prijzen onder voorbehoud van prijswijziging.  
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Borrelkaart 
 
Om gezellig op tafel te zetten… 

Gemixte borrelnootjes p.p.        €   0,60 

Japanse mix en kaastengels p.p.       €   1,25 

Melange van zoutjes en nootjes p.p.       €   1,25 

Schaaltjes met diverse smaken chips p.p.      €   0,40 

Olijven, worst en kaas (schaal ± 6 personen)      €   9,95 

Pepers gevuld met roomkaas, zongedr. tomaatjes, chorizo en gemarineerde  

Spaanse kaas (schaal ± 6 personen)       € 12,50 

 

Gefrituurde hapjes 

Gefrituurde hapjes (minimale afname 150 stuks)     €   0,55 

Bitterbal, kaassoufflé, kipnugget, bamihapje, nasihapje, frikandel, 
 

Gefrituurde luxe hapjes (minimale afname 150 stuks)    €   0,95 

van Dobben bitterbal, mexicano, mozzarella stick, uienring, mini loempia, scampi  

 

Koude hapjes          €   1,55 

- Haring met gesnipperd uitje op toast 

- Canapé met gerookte zalm 

- Gevuld ei met romige eierencrème 

- Gerookte forel met kruidencrème op toast 

- Mini pasteitje met paté mousse 

- Chorizo gevuld met kruidenkaas 

- Tomaatje gevuld met rivierkreeften 

- Rolleau met kip en pesto 

- Diverse mini wrapjes 

- Kipgehakt balletje met balsamico dressing in krokant bakje 

- Kiproullo met pesto en basilicum dressing op krokante toast 

- Brie op krokante toast met bio appelstroop en pecannoot 

 

Warme hapjes          €  1,65 

- Gehaktbal met mosterdsaus 

- Petit croline (bladerdeeg hapje)  

- Yakitori spiesje 

- Mini pizza 

- Dim sum 
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Om de avond af te sluiten…  

 

Bourgondisch builtje frites met Zaanse mayonaise of American ketchup  €  2,75 

Vietnamese loempia met sweet chilisaus      €  2,75 

Wrap met gerookte zalm snippers, rucola en mierikswortel crème   €  4,25  

Javaans gemarineerde saté met groente in het zuur, kroepoek en stokbrood   €  5,75 

 

 

Bovenstaande is een greep uit de mogelijkheden, heeft u andere wensen en / of suggesties dan 

horen wij dat graag. 

 


