Bruiloftsarrangementen

De bruiloftsarrangementen zijn op basis van een duur van 4 uur en zijn inclusief ontvangst met
koffie/thee en diverse lekkernijen, vrij drinken, borrelnootjes op tafels, hapjes en
een kopje koffie/thee met bonbon ter afsluiting.
Op verzoek plaatsen wij een extra biertapje en/of wijnhoekje (toeslag € 1,00 p.p.).

Bruiloftsarrangement 1

Een all-in arrangement waarbij wij rondgaan met warme en koude hapjes
•
•
•
•
•
•

€ 21,95

Ontvangst met 2 kopjes koffie/thee en diverse lekkernijen*
Vrij drinken (tapbier, radler, malt, fris, huiswijn, p.s.v. en binnenlands gedestilleerd)
Borrelnootjes op tafels
1 x koud hapje: o.a. wrap met gerookte zalm, stokbroodje brie, gehaktballetje,
zongedroogd tomaatje met capocolloham, kaasblokje met druif
3 x warme hapje: gemengd bittergarnituur, bitterbal en krokant bladerdeeghapje
Een kopje koffie of thee met bonbon ter afsluiting

Bruiloftsarrangement 2

€ 24,95

Een all-in arrangement met een hapjesbuffet
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst met 2 kopjes koffie/thee en diverse lekkernijen*
Vrij drinken (tapbier, radler, malt, fris, huiswijn, p.s.v. en binnenlands gedestilleerd)
Borrelnootjes op tafels
Diverse broodsoorten en toastjes, kruidenboter en tapenade
Ambachtelijke boeren rundvleessalade, gegarneerd met diverse hapjes
Rondgang met bitterballen (1x)
Warm hoekje met huisgemarineerde kipstukjes in satésaus en piri piri gehaktballetjes
Een kopje koffie of thee met bonbon ter afsluiting

Bruiloftsarrangement 3

€ 27,95

Een all-in arrangement met een hapjesbuffet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ontvangst met 2 kopjes koffie/thee en diverse lekkernijen*
Vrij drinken (tapbier, radler, malt, fris, huiswijn, p.s.v. en binnenlands gedestilleerd)
Borrelnootjes op tafels
Diverse broodsoorten en toastjes, kruidenboter en tapenade
Ambachtelijke boeren rundvleessalade en een vissalade, gegarneerd met diverse hapjes
Diverse vleeswaren en patésoorten op schaal
Rondgang met bitterballen en gemengd bittergarnituur (2x)
Warm hoekje met huisgemarineerde kipstukjes in satésaus, piri piri gehaktballetjes
en beenham met honing-mosterdsaus
Een kopje koffie of thee met bonbon ter afsluiting

*Uitbreiding ontvangst
• Ontvangst met gesorteerd gebak of petit four
• Ontvangst met feestelijke welkomstcocktail en fruitspies

€ 2,75
€ 2,75

Uitbreidingen bruiloftarrangement 2 en 3

Deze feestarrangementen kunt u aanvullen met o.a.:
•
•

Diverse soorten kaas en paté
Diverse tapas

€ 1,95
€ 1,95

Feestelijke afsluiters

In plaats van de bonbon bij de koffie ter afsluiting van de arrangementen kunt u ook kiezen voor:
•

Broodje beenham met mosterdsaus, puntzak frites met mayonaise, pizzapunt, € 2,50
bal gehakt, stokje kipsaté met pindasaus of een ijsje van de ijskar

Prijzen per persoon, inclusief btw en zaalhuur

2019

Receptie en ontvangst
Receptie Arrangement 1
•
•
•
•

Ontvangst met 1x koffie/thee en gesorteerd gebak
Vrij drinken (tapbier, malt, radler, fris, huiswijn, p.s.v. en binnenlands gedestilleerd)
1x koud hapje en 1x warm bittergarnituur
Nootjes op de tafels

Receptie Arrangement 2
Duur: 2 uur
•
•
•
•

€ 10,95

€ 13,95

Ontvangst met 1x koffie/thee en gesorteerd gebak
Vrij drinken
1x koud hapje, 1x warm bittergarnituur, 1 x krokant bladerdeeghapje
Nootjes op de tafels

Ontvangst
•
•
•
•
•

2x koffie/thee met gesorteerd gebak of Petit four
2x koffie/thee met vlaaienbuffet
2x koffie/thee met krentenwegge
2x koffie/thee met cake
Feestelijke welkomstcocktail met een tropisch fruitspiesje

€ 6,95
€ 6,95
€ 6,25
€ 5,25
€ 6,95

Dranken
Nacalculatie
•
•
•
•
•

Koffie, thee, vanaf
Bier, vanaf
Frisdrank, vanaf
Wijnen,vanaf
PSV, vanaf

€ 2,25
€ 2,30
€ 2,25
€ 3,25
€ 3,25

Drankarrangement

Vrij drinken, exclusief buitenlands gedistilleerd
•

Per uur

Prijzen per persoon, inclusief btw en zaalhuur

€ 5,50

2019

Koude en Warme Buffetten
Onderstaande buffetprijzen zijn exclusief drankjes.
Wij bieden ook complete arrangementen inclusief drankjes: zie ‘Hof van Dalfsen’ Buffet Arrangement.
De Buffetten kunnen uitgebreid worden met diverse andere gerechten: zie ‘Buffet uitbreidingen’.

Koud en warm Buffet 1
Vanaf 15 personen
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 17,95

Stokbrood, kruidenboter en tapenade
Vlees- en scharreleisalade
Pastasalade
Huisgemarineerde kipstukjes
Gehaktballetjes
Varkenshaasmedaillons
Verse groente, basmatirijst en frites
Drie warme sauzen naar keuze *

Koud en warm Buffet 2

€ 20,95

Vanaf 25 personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stokbrood, diverse luxe broodsoorten, kruidenboter en tapenade
Gegarneerde vis-, vlees- en scharreleisalade
Pastasalade
Meloen met Ardennerham
Diverse rauwkostsalades
Varkenshaasmedaillons
Huisgemarineerde kipstukjes
Gehaktballetjes
Huisgemarineerde spare-ribs of beenham met honing-mosterdsaus
Runderstoofpotje of Biefstuk Stroganoff
Vispotje met diverse soorten vis in Provençaalse saus of huisgemaakte paëlla
Basmatirijst of vegetarische pasta
Verse groente, bonne femme aardappeltjes en frites
Drie warme sauzen naar keuze *

Koud en warm Buffet 3
Vanaf 35 personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 23,95

Stokbrood, diverse luxe broodsoorten, kruidenboter, tapenade en pesto
Luxe gegarneerde vis-, vlees en scharreleisalade
Pastasalade
Meloen met Ardennerham
Diverse luxe vleeswaren en paté
Kaasplank met diverse binnen- en buitenlandse kaassoorten
Diverse rauwkostsalades
Varkenshaasmedaillons
Huisgemarineerde kipstukjes
Gehaktballetjes
Runderstoofpotje of Biefstuk Stroganoff
Huisgemarineerde spare-ribs of beenham met honing-mosterdsaus
Eendenborstfilet
Vispotje met diverse soorten vis in Provençaalse saus of huisgemaakte paëlla
Gamba’s in knoflookolie
Basmatirijst of vegetarische pasta
Verse groente, bonne femme aardappeltjes en frites
Drie warme sauzen naar keuze *

Warme sauzen
Keuze uit: champignonroom- , peper-, saté-, kerrie-, piri piri-, mosterd- en rode wijnsaus.

Prijzen per persoon, inclusief btw en zaalhuur
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Buffet uitbreidingen

De buffetten kunt u uitbreiden met de volgende gerechten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemarineerd varkensbraadstuk op snijplank
Gebraden ribeye (min. 25 personen)
Gepocheerde zalm met remouladesaus (min. 25 personen)
Hollandse haring met uitjes
Gamba’s in knoflookolie
Amuseglaasjes met garnalencocktail
Amuse glaasjes met gerookte paling
Amuse glaasjes met verse kreeft
Vistoren met diverse gerookte vissoorten (min. 25 personen)
Diverse quiches (prei en ham, geitenkaas en wilde spinazie, zalm en rucola)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
3,50
2,50
2,50
2,50
2,50
3,50
3,50
3,50
2,50

Voor- en Nagerechten Buffetten
Soepen Buffet

€ 3,95 *

Geserveerd met stokbrood, kruidenboter en tapenade.
Keuze uit twee van de onderstaande soepen:
•
•
•
•
•

Sallandse groentesoep
Tomatensoep
Champignonsoep
Mosterdsoep
Runderbouillon

* Prijs geldt in combinatie met koud/warm buffet, anders

€ 5,95

IJskar

€ 3,95

•

5 smaken ijs en oubliehoorntjes

Dessert Buffet 1
•

Diverse soorten ijs, chocolade- , aardbeien- en sinaasappelsaus en slagroom

Dessert Buffet 2
•

€ 5,95

Diverse soorten ijs, bavarois, warme kersen, een soezentoren,
chocolade- , aardbeien- en sinaasappelsaus en slagroom

Grand Dessert Buffet 3
•

€ 4,95

€ 6,95

Diverse soorten ijs, bavarois, warme kersen, een soezentoren, vers fruit,
chocolade- , aardbeien- en sinaasappelsaus, slagroom en vuurwerk

Dessert Buffet uitbreidingen

De dessert buffetten kunt u uitbreiden met:
•
•
•
•

Petit fours
Flensjes met diverse soorten likeur
Chocoladefontein met diverse dips (min. 25 personen)
IJskar in combinatie met een dessert buffet

Prijzen per persoon, inclusief btw en zaalhuur

€
€
€
€

1,95
1,95
2,50
2,50

2019

Menu’s voor grote gezelschappen
Vanaf 20 personen
Menu 1

Licht gebonden tomatensoep of Sallandse groentesoep
***

€ 19,95

Schnitzel met champignons en ui
of

Gegrilde kipfilet met kerriesaus
***

Coupe met drie soorten ijs en slagroom
Menu 2

Zachte mosterdsoep of champignonsoep
***

€ 21,95

Porcrack met rode wijnsaus
of

Krokante pangafilet met witte wijnsaus
***

Frambozenbavarois met citroenijs
Menu 3

Salade met lauwwarme beenham en honing-mosterddressing
of

€ 24,95

Salade met diverse gerookte vissoorten en dilledressing
***

Gegrilde runderhaasmedaillons met pepersaus
of

Noorse zalmfilet onder een krokante kruidenkorst
***

Karamelparfait met vanillemousse
Menu 4

Rundercarpaccio met oude kaas en pijnboompitten
of

€ 28,95

Bonbon van gerookte zalm, gevuld met een mousse van gerookte forel
***

Gegrilde Vechtdal entrecote met huisgemaakte kruidenboter

of

Op de huid gebakken roodbaarsfilet met saffraansaus
***

Grand Dessert
Menu 5

Eenden prosciutto met mousse van gevogelte, eenden rilette en een
getoast krentenbroodje

€ 38,95

***

Tonijncarpaccio met gemarineerde Hollandse garnaaltjes en een
salade van Hollandse veldsla
***

Krokant gebakken kalfszwezerik op een mousseline van zoete aardappel
met een jus van rozemarijn
of

Gebakken coquilles op een salade van bladspinazie en geglaceerde sjalotjes
***

Tournedos omwikkeld met spek, geserveerd met madeirasaus, boterboontjes
en gesauteerde Roseval aardappeltjes
of

Gegrilde heilbotfilet met langoustines en een saus van pesto, gepocheerde
Opperdoes aardappelen en een puree van groene erwtjes
***

Vers seizoensfruit, een sabayon van Safari, aardbeiensorbetijs
en frambozenkletskopjes
Alle voorgerechten worden geserveerd met brood, kruidenboter en tapenade en de hoofdgerechten met verse groente, salade
en aardappelgarnituur.

Prijzen per persoon, inclusief btw en zaalhuur

2019

Diverse Menu’s
3-gangen Dag Menu
•

Dagelijks wisselend menu met keuze in het hoofdgerecht.

3-gangen Maand Menu
•

€ 28,95

Elke gang bestaat uit een proeverij van diverse heerlijke gerechten.

3-gangen Keuze Menu
Vanaf 8 personen
•

€ 27,50

Een heerlijk menu met seizoens- en/of streekgerechten.
Kijk op de website voor het actuele menu.

3-gangen Proeverij Menu
•

€ 24,50

€ 29,95

3 gangen àla Carte menu, inclusief drankje naar keuze

3-gangen Tafelbuffetje

€ 27,95

Vanaf 8 personen
•

Twee soorten soep naar keuze en huisgemarineerde carpaccio
***

•

Als hoofdgerecht worden op tafel schalen geserveerd met 3 soorten vlees en/of vis:

Keuze uit o.a. biefstuk, kipfilet, varkenshaasmedaillons, schnitzel, spareribs, zalmfilet

•

Verse groenten, aardappelgarnituren en salade
Diverse sauzen
***
Feestelijk verrassingsdessert

Koffietafel

Vanaf 4 personen (max. 1 ½ uur)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

€ 15,95

Soep van de dag geserveerd met stokbrood, kruidenboter en tapenade
Volkorenbrood, wit brood en krentenbrood
Diverse luxe broodjes
Roggebrood, beschuit, crackers en ontbijtkoek
Jong belegen kaas en Sallandse kruidenkaas
Twee soorten vleeswaren
Diverse soorten zoet beleg
Ambachtelijke salade, gegarneerd met frisse rauwkost
Warm bijgerecht (kroket o.i.d.)
Fruitmand
Koffie, thee, zuivel en jus d’orange

Prijzen per persoon, inclusief btw en zaalhuur

2019

