
  
 

 
 

 
 

 

RECEPTIE ARRANGEMENT 

De hierop volgende prijzen zijn de prijzen die per persoon worden berekend. (vanaf 15 

personen) 

Arrangementen HOLLANDSE BAR 
 
Bij elk arrangement staan standaard nootjes en zoute koekjes voor u klaar. 

Onbeperkt kunt u gebruik maken van: Heineken Tapbier, Liefmans Rosé bier, Amstel 

Radler, Heineken 0%, witte- en rode huiswijn, rosé, port, vieux, jenevers, sherry, martini, 

frisdranken, koffie en thee. 

 
Voor 1 uur € 10,50 

Inclusief 1 ronde kaas en worst en 1 ronde bittergarnituur 

Voor 1,5 uur € 14,50 

Inclusief 1 ronde kaas en worst en 1 ronde bittergarnituur 

Voor 2 uur € 18,50 

Inclusief 1 ronde kaas en worst, 1 ronde koude hapjes en 1 ronde bittergarnituur 
Voor 2,5 uur € 22,50 

Inclusief 1 ronde kaas en worst, 1 ronde koude hapjes en 1 ronde bittergarnituur 

Voor 3 uur € 26,50 

Inclusief 1 ronde kaas en worst, 2 ronde koude hapjes en 1 ronde bittergarnituur 

Voor 3,5 uur € 30,50 
Inclusief 1 ronde kaas en worst, 2 ronde koude hapjes en 2 rondes bittergarnituur 

Voor 4 uur € 34,50 

Inclusief 1 ronde kaas en worst, 2 ronde koude hapjes en 2 rondes bittergarnituur 

 

Arrangementen ALL INN 
 
Bij elk arrangement staan standaard nootjes en zoute koekjes voor u klaar. 

Onbeperkt kunt u gebruik maken van: Diverse tapbieren, speciaal bieren, witte- en rode 

huiswijn, rosé, port, sherry, martini, frisdranken, koffie, thee en binnen- en buitenlands 

gedistilleerd. (Uitgezonderd Cava, cocktails, diverse whiskey’s en cognac’s). 
 

Voor 1 uur € 14,50 

Inclusief 1 ronde kaas en worst en 1 ronde bittergarnituur 

Voor 1,5 uur € 18,50 

Inclusief 1 ronde kaas en worst en 1 rondes bittergarnituur 

Voor 2 uur € 22,50 
Inclusief 1 ronde kaas en worst, 1 ronde koude hapjes en 1 ronde bittergarnituur 

Voor 2,5 uur € 26,50 

Inclusief 1 ronde kaas en worst, 1 ronde koude hapjes en 1 ronde bittergarnituur 

Voor 3 uur € 30,50 

Inclusief 1 ronde kaas en worst, 2 ronde koude hapjes en 1 ronde bittergarnituur 
Voor 3,5 uur € 34,50 

Inclusief 1 ronde kaas en worst, 2 ronde koude hapjes en 2 rondes bittergarnituur 

Voor 4 uur € 38,50 

Inclusief 1 ronde kaas en worst, 2 ronde koude hapjes en 2 rondes bittergarnituur 



OPTIONEEL - ADDITIONEEL 
 
Onderstaand gebak en hapjes zijn berekend per stuk 

 
Zoet 
 
Gesorteerd gebak          4,25 
Petit four slagroom          3,25 
Appelgebak            3,25 
Chocoladebrownie          3,50 
 

Hartig 
 
0,65    Kipnugget  
0,75    Mini frikandel   
0,85    Bitterbal 
0,90    Kaasstengel 
3,50    Puntzak frites met mayonaise 
0,85    Kiploempiaatje 
0,90    Vlammetje 
0,95    Geitenkaaskroketje 
0,95    Groentekroketje 
1,05    Garnalenkroketje 
0,95    Parmahamkroketje 
1,00    Kipkluifje Piri Piri  
1,10    Torpedogarnaal 
 
8,75    Plankje Manchegokaas met olijven-vijgen tapenade 
8,75    Plankje Spaanse hammen 
6,75    Spicy ribbetjes | 6 stuks 
4,25    Parmaham met meloen | 4 stuks 
5,00    Carpacciorolletjes – Runderlende | 4 stuks 
6,25    Scampi in knoflookolie | 6 stuks 
6,00    Makreel-Parmaham tomatentapenade | 4 stuks 
 

 

 
 

  
 
 

  


