
Receptiemogelijkheden  

 
Wij nodigen u graag uit om onder het genot van een kop koffie uw feest of receptie te bespreken. 
Wij zullen er alles aan doen om het geheel tot in de puntjes te verzorgen, zo gek u kunt bedenken, 
Hieronder alvast een aantal “basis ingrediënten” van een feest waar u een keuze uit kunt maken. 

Koffie of thee 

Fairtrade koffie of Biologische Bradley’s thee     €   2,40  
Twee koppen koffie of thee       €   4,20 
Koffie of thee speciaal (incl. cappuccino, latte, chocomelk en muntthee) €   2,90 
Twee koffie of thee speciaal       €   5,20 

Gebak 

Roombotercake of Noten koek      €   1,20 
Eenhaps Friese oranjekoek       €   2,20  
Groninger Verleiding        €   3,00 
Friese oranjekoek        €   3,25  
Petit Four         €   3,20  
Gesorteerd gebak        €   4,25 
Appelgebak met slagroom       €   4,25 
Glutenvrij of Lactose vrij gebak      €   4,75 
 
Uitgebreid taarten buffet? Vraag naar de mogelijkheden! Al vanaf 4,50 per persoon 

Receptie arrangement  

2x Koffie/ thee met Friese oranjekoek      € 16,75 
2x Consumptie Hollands plateau  
Plankje kaas en worst op tafel  
 
2x Koffie/ thee met Gesorteerd gebak      € 19,75 
2x Consumptie Hollands plateau  
Plankje kaas en worst, bitterballen en frituur variatie   

 
Toost/aperitief: 

Alcohol vrije prosecco        €   3,50 
Prosecco         €   5,00 
Cava          €   5,25 
Champagne         € 12,50 

Ook aan te vullen met een kleurrijk likeurtje! Ook alcohol vrij   €   2,00 
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Drankarrangementen: 

Drankarrangementen 

Wij kunnen voor uw gezelschap de dranken op nacalculatie doen, maar ook een vaste prijs afspraak 
per persoon. De prijzen van onze drankjes bier, fris en wijn liggen tussen 2,50 en 4,95. 

Consumptie Hollands plateau      per stuk € 3,20  
 
Dranken arrangement bier, fris en wijn 2 uur     €16,- 

Arrangement Hollands 3 uur       €17,-  
Keuze uit bier van tap, huiswijn, frisdranken en binnenlands gedistilleerd. 
Arrangement is in stapjes van een half uur te verlengen. Per half uur  €  2,75 

Arrangement Internationaal 3 uur      €21,50 
Keuze uit bier van tap, speciaal bier, huiswijnen en La Linda wijnen, 
frisdranken, gehele binnen- en buitenlandsgedistilleerd van de kaart. 
Exclusief enkele soorten whisky en cognac. 
Arrangement is in stapjes van een half uur te verlengen. Per half uur  €  3,50 
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Paesensrede         €   3,75 per persoon 
Planken met diverse soorten lokale kazen en worsten  
Ambachtelijke rundvleesbitterballen  
Gemengde bittergarnituur 
 
Warfumerlaag        €   5,75 per persoon 
Planken met diverse soorten lokale kazen en worsten 
Zoutjes, nootjes en olijven 
Ambachtelijke rundvleesbitterballen   
Gemengde bittergarnituur en kaashapjes 
Nachos’s met garnituur en chili crème fraise  
 
Het Booze Wijf         € 15,50 per schaal 
Een schaal per tafel, lekker om met elkaar te delen! Voor circa 4 personen. 
Stellinger kristalkaas, Riperkrite Tsiis, Friese droge worst en chorizo 
Mini vegetarische loempia’s  
Ambachtelijk rundvlees bitterballen 
Gemengde warme hapjes uit de frituur 
 
De Voormalige Noorman       € 19,50 per schaal 
Een schaal per tafel, lekker om met elkaar te delen! Voor circa 4 personen. 
Oerbrood met kruidenboter en pesto en aioli  
Riperkrite Tsiis en turfgerookte ham 
Gemarineerde olijven en nacho’s 
Gerookte vissoorten  
Gefrituurde calamarisringen en butterfly garnalen 
Ambachtelijk rundvlees bitterballen en krokante kaassticks 

 

Wij kunnen naar wens ook diverse warme of koude hapjes voor u samenstellen. 
Of een hapjes buffet verzorgen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.  
 

  


