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Condoleance
Onze zalen bieden ruimte voor 10 tot 250 gasten. Bij mooi weer kan een deel van ons terras
betrokken worden bij de grootste zaal “Het Koetshuys”. Uiteraard zijn er aansluitend ook
lunch en diner mogelijkheden in ons restaurant of privé in een van onze zalen.
Wij hebben voor u twee basis arrangementen samengesteld.
Uiteraard is het mogelijk om de arrangementen uit te bereiden naar uw wensen.

Arrangement A
Dit 2 uur durende arrangement is onbeperkt en exclusief alcoholische dranken.
Koffie & thee
Frisdranken en sappen
Diverse zoete lekkernijen op tafel*
Zachte broodjes wit en bruin belegd met kaas, ham en kiprollade met roomboter
Krentenbollen met roomboter
€ 20,50 per persoon
*Cake, diverse soorten koekjes, en huisgemaakte brownie
.

Arrangement B
Dit 2 uur durende arrangement is onbeperkt.
Koffie en thee
Hollandse drankenassortiment*
Diverse zoete lekkernijen op tafel **
Luxe harde en zachte broodjes belegd met kaas, ham, kiprollade en zalm met roomboter en
diverse sausjes
Krentenbollen met roomboter
€ 24,50 per persoon
*Huiswijn, bier, frisdrank, vruchtensap, jenevers, vieux, port, sherry, vermout, koffie en thee.
**Cake, diverse soorten koekjes, en huisgemaakte brownie

Zaalhuur
Vanaf 50 personen wordt er geen zaalhuur berekend bij afname arrangement.
Raadzaal
Koetshuys

€
€

55,250,-
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Prijzen nacalculatie
Koffie/thee
Frisdranken
Bier
Wijn
Hollands gedistilleerd
Prosecco

€
€
€
€
v.a. €
€

2,75
2,85
2,85
4,25
3,40
4,50

per kopje
per glas
per glas
per glas
per glas
per glas
Bittergarnituur

Gemengd bittergarnituur warm
€
Schaal kaas/worst á 50 blokjes/plakjes
€
Luxe crostini’s, hapjes, sandwiches (luxe bittergarnituren) €

49,50
39,50
1,75

per 50 stuks
per schaal
per stuk
Broodjes

Zachte broodjes bruin & wit gesorteerd – Kaas, ham, kiprollade
Harde broodjes gesorteerd met luxe beleg zalm, rosbief, tonijnsalade
Krentenbollen met roomboter
Saucijzenbroodje

€
€
€
€

2,95
4,50
2,75
3,25

per stuk
per stuk
per stuk
per stuk
Soepen

Tomatensoep
Groentesoep
Uiensoep

€
€
€

4,50
4,50
4,50

per kop
per kop
per kop
Zoete lekkernijen

Cake plak
Gevulde koek
Brownie stuk
Petit Four
Gesorteerd gebak

€
€
€
€
€

1,75
2,75
2,75
3,50
4,25

per plak
per stuk
per stuk
per stuk
per stuk

Grandcafé Eemland is aangesloten bij Koninklijk Horeca Nederland. Wij hanteren de uniforme voorwaarden van Koninklijk
Horeca Nederland [downloaden www.khn.nl/uvh-nl\. Dit arrangement is opgesteld voor 2022.

Postcode 3755 AR – Tel. 035-5315864 – info@grandcafe-eemland.nl – www.grandcafe-eemland.nl

Prijzenlijst Borrelhapjes
vlees
Schaal bittergarnituur warm gemengd (50 st.)
Schaal bittergarnituur koud gemengd (50 st.)
Mini canapé met carpaccio en pesto
Mini saucijzenbroodjes met rundergehakt
Bami en nasiballetjes met chilisaus (12 st.)
Canapé met steak tartaar en truffel
Canapé met filet American, rode ui en kappertjes
Canapé met rauwe Italiaanse ham en zontomaatje

€
€
€
€
€
€
€
€

49,50 per schaal
39,50 per schaal
1,75 per stuk
1,50 per stuk
8,75 per schaal
2,00 per stuk
1,75 per stuk
1,75 per stuk

vis
Wraps ingerold met gerookte zalm (á 2 p.p.)
Gefrituurde gambastaartjes met chilisaus (8 st.)
Canapé met zalmsalade
Canapé met huisgemaakte tonijnsalade
Blini met mierikswortel en gerookte zalm
Mini sandwich gerookte zalm, kruidenkaas

€
€
€
€
€
€

1,25 per persoon
9,75 per schaal
1,75 per stuk
1,50 per stuk
1,75 per stuk
1,75 per stuk

€
€
€
€
€

8,50 per schaal
9,50 per schaal
6,50 per 10 personen
1,50 per stuk
1,25 per stuk

Vegetarisch
Groente loempiaatjes (10 stuks)
Mini kaas soufflés (10 stuks)
Crudité groente met dip
Canapé met humus en gedroogde tomaat
Mini sandwich met kaas en mosterdmayonaise

Combinatie borrelgarnituur
-zoutjes/nootjes op tafel
-gemengde warme bittergarnituur
-Canapé carpaccio met truffelmayonaise
-wrap gevuld met gerookte zalm
€5,50 p.p.
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