
Baby borrel formule  
“Little Dreamer” 

Vanaf 25 personen 
 

Boterham-Sandwiches buffet 
Vlaming 

Gegrild en gelakt keuterspek “ambachtelijk spek van slagerij Molenaers” groene  asperge- 
sla-verse kruiden-appel-noten 

Italiaan 
Groene pesto-tomaat-mozzarella- basilicum-olijven-zongedroogde tomaten-parmezaan 

Groenland “veggie” 
Huisbereide kruidenkaas met radijs-lenteui-geraspte wortel-tomaat-komkommer-rodeui 

Canada 
Warmgerookte zalm op cederhout-huisbereide kruidenkaas- radijs-lente ui-geraspte wortel-

tomaat-komkommer-rode ui 
 

Zoet Buffet 
Gelegenheidstaart voor de baby keuze uit: 

Gateau met fruit & slagroom of crème au beurre 
Of 

Ijstaart: rups, clown, beer, haas, schildpad 
Of 

Show gateau met suiker gegarneerd naar elk thema : supplement van € 3,50 
 

Limburgse taarten 
Fruit en slagroom 

 
Tapas dessert 

Assortiment van tapas dessert: chocolademousse, crème brulée, tiramisu, crème royal, 
pannacotta met seizoenstopping 

Chocolade fontein met fruitspiesjes & snoepbuffet 
 

Prijzen 
Baby borrel formule : € 14,50 

 
All-in Drankenformule : € 19,50 

Bediening en volgende dranken zullen voorzien worden gedurende 3u. 
Koude dranken  

Cava, vers fruitsap, huiswijnen, rosé wijn, stella, waters, coca cola, cola zero, Fanta, Sprite,  
Home made dranken 

Ice tea : citroen of rode vruchten  
Warme dranken 

Koffie & thee 
 
 

 
 

Uitbreidingsmogelijkheden 



 
De menuprijzen en drankenformules werden zorgvuldig samengesteld en berekend bij 

minimaal 25 gasten. 
 

Het liefst werken we op maat! Dus aarzel niet om je eigen ideeën en wensen samen met ons te 
bespreken. 

 
“Big Dreamer” (+ € 4,50) 

Vanaf 50 personen  
Twisted wraps  

Vlees, vis en veggie 
 
Gegrild fruit volgens het seizoen, pancakes & wafels chocolade, slagroom, bessen, vanilleijs 

 
Biologische kazen geselecteerd door het Kaasbaronneke uit Spouwen 

Met broden en hun garnituren  
 

Champagne supplement € 5,00 p.p. 
 

All-in drankenformule en bediening uitbreiden 
1ste uur € 5,50 p.p. 
2de uur € 4,50 p.p. 
3de uur € 3,50 p.p. 

 
Na 3 uur extra aanwezig worden de dranken per stuk aangerekend en het aanwezige  

personeel aan €35,00 per begonnen half uur met een minimum van 2 personen. 
 

All-in drankenformule niet uitbreiden  
0 tot 30 personen € 35,00 per begonnen half uur 

30 tot 60 personen € 70,00 per begonnen half uur  
60 tot 100 personen € 80,00 per begonnen half uur 
100 tot 150 personen € 95,00 per begonnen half uur  

Deze prijzen zijn voor de huur van zaal incl. het aanwezige personeel 
Alle geconsumeerde dranken zullen per stuk worden aangerekend aan de a la carte prijzen.  

 
 


