ARRANGEMENTEN SELECT CATERING

Met ons gepassioneerde team cateren wij al meer dan 30 jaar de meest
uiteenlopende evenementen waarvan, al sinds de opening, dagelijks als

exclusive partner van EYE Filmmuseum.
Volgens onze klanten zijn wij een zeer betrouwbare speler die denkt in
mogelijkheden, daar zijn wij meer dan trots op. Wij werken met toewijding
aan uw evenement. Zo bent u ontzorgd en kunt u genieten van catering op
topniveau!
Speciaal voor EYE Filmmuseum heeft Select Catering een aantal
arrangementen samengesteld. Indien de arrangementen niet geheel
aansluiten bij uw wensen, schrijven wij graag een offerte op maat. U kunt
contact opnemen via het telefoonnummer: 020 – 6475 888 of via
info@selectcatering.nl.
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BORREL ARRANGEMENTEN

BORREL ARRANGEMENT 1




1 uur onbeperkt borrelen met dranken uit het standaard

Prijs per persoon;

drankenassortiment.

Vanaf 100 pers. € 17,00

Tafelgarnituur bestaande uit een luxe notenmelange en diverse

Vanaf 200 pers. € 15,75

Aziatische zoutjes.

Vanaf 300 pers. € 15,00

BORREL ARRANGEMENT 11




1 uur onbeperkt borrelen met dranken uit het standaard

Prijs per persoon;

drankenassortiment.

Vanaf 100 pers. € 19,00

Borrelgarnituur bestaande uit yakitori saté, Spaanse albondigas

Vanaf 200 pers. € 17,75

in pittige tomatensaus en spinazie met feta driehoekjes.

Vanaf 300 pers. € 17,15

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 1-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren (circa 1 medewerker op 45 gasten), food & beverages en de overige posten zoals
mastiek, keukenmaterialen, meubilair van EYE indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn
exclusief de wettelijk verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale
aantal personen verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd
bereid een op maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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BORREL ARRANGEMENTEN (vervolg)

BORREL ARRANGEMENT 111


1 uur onbeperkt borrelen met dranken uit het standaard
drankenassortiment.



Tafelgarnituur bestaande uit een luxe notenmelange en
diverse Aziatische zoutjes.



Luxe bittergarnituur zoals bitterballen met Zaanse mosterd,

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 24,00

Vanaf 200 pers.

€ 21,50

Vanaf 300 pers.

€ 20,00

garnalenkroketjes met dillemayonaise, kaasstengels met
truffelmayonaise en mini loempia’s met chilisaus.

BORRELARRANGEMENT 1V


1 uur onbeperkt borrelen met dranken uit het standaard
drankenassortiment.



Tafelgarnituur bestaande uit een luxe notenmelange en
diverse Aziatische zoutjes.



Diverse koude en warme fingerfood items zoals een spiesje

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 27,50

Vanaf 200 pers.

€ 24,50

Vanaf 300 pers.

€ 23,50

van ossenhaas gemarineerd met balsamicosiroop, een lolly
van gamba’s met saffraanmayonaise en bruschetta met
gebakken bospaddenstoelen, knoflook en rode peper.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 1-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren (circa 1 medewerker op 45 gasten), food & beverages en de overige posten zoals
mastiek, keukenmaterialen, meubilair van EYE indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn
exclusief de wettelijk verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het
totale aantal personen verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij
tevens altijd bereid een op maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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OCHTEND ARRANGEMENTEN

OCHTEND ARRANGEMENT 1




Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en
verse vruchtensappen.

Prijs per persoon;

Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de

Vanaf 100 pers.

€ 34,50

Vanaf 200 pers.

€ 32,00

Vanaf 300 pers.

€ 30,00

koffiepauze zoals een assortiment luxe roomboter koekjes.


Broodjeslunch bestaand uit onder andere witte pistoletjes,
grove broden en krentenbollen belegd met jong belegen kaas,
beenham, kipfilet en filet Americain.

OCHTEND ARRANGEMENT 11


Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en
verse vruchtensappen.



Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de
koffiepauze zoals grove stukken chocolade met gedroogd fruit
en diverse luxe roomboter koekjes.



Luxe broodjeslunch bestaand uit diverse platbroden en wraps
belegd met onder andere gerookte zalm en roomkaas, huis

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 37,25

Vanaf 200 pers.

€ 35,00

Vanaf 300 pers.

€ 33,50

gegrilde kiprollade, vitello tonnato en geitenkaas met spek,
frisse sla en tomaat.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 4-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages, overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen, meubilair van
EYE indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk verplichte BTW,
aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen verandert zal er een
herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op maat gemaakte
offerte voor u te schrijven.
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OCHTEND ARRANGEMENTEN (vervolg)

OCHTEND ARRANGEMENT 111


Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en
verse vruchtensappen.



Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de
koffiepauze zoals mini chocolade croissants, koffiebroodjes en
mini carrotcakes.



Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 47,00

Vanaf 200 pers.

€ 44,00

Vanaf 300 pers.

€ 42,00

Luxe broodjeslunch bestaand uit diverse landbroden en
spelt / meergranen stokbroden met beleg als buffelmozzarella
met gegrilde groenten, gerookte kip met avocado, parmaham
met kappertjes, gegrilde ham met honing mosterd dressing en
zalm met citroen crème fraiche.
Daarnaast zullen wij uw gasten diverse warme items serveren
zoals een warme couscous salade met garnalen, “beef Ponzu”
met noodles of een bisque.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 4-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages, overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen, meubilair van
EYE indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk verplichte BTW,
aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen verandert zal er een
herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op maat gemaakte
offerte voor u te schrijven.
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MIDDAG ARRANGEMENTEN
MIDDAG ARRANGEMENT 1


Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en
verse vruchtensappen.



Zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de koffiepauze zoals een
assortiment luxe roomboter koekjes.



Afsluitende borrel inclusief dranken uit het standaard
drankenassortiment en een tafelgarnituur bestaande uit een luxe

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 24,00

Vanaf 200 pers.

€ 22,50

Vanaf 300 pers.

€ 22,00

notenmelange en diverse Aziatische zoutjes.

MIDDAG ARRANGEMENT 11


Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en
verse vruchtensappen.



Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de koffiepauze
zoals kletskoppen, mergpijpjes en grove stukken chocolade.



Afsluitende borrel inclusief dranken uit het standaard

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 28,00

Vanaf 200 pers.

€ 26,00

Vanaf 300 pers.

€ 25,00

drankenassortiment en een tafelgarnituur bestaande uit een luxe
notenmelange en diverse Aziatische zoutjes. Tevens zullen er
bitterballen geserveerd worden met Zaanse mosterd.

MIDDAG ARRANGEMENT 111


Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en
verse vruchtensappen.



Diverse zoete lekkernijen en handfruit tijdens het ontvangst en de
koffiepauze zoals een brownie, honey chocolade en een luchtige
cake van amandel.



Afsluitende borrel inclusief dranken uit het standaard
drankenassortiment en een tafelgarnituur bestaande uit een luxe

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 36,50

Vanaf 200 pers.

€ 34,00

Vanaf 300 pers.

€ 33,50

notenmelange en diverse Aziatische zoutjes. Tevens zullen er diverse
koude en warme fingerfood items worden geserveerd zoals een
spiesje van ossenhaas gemarineerd met balsamicosiroop, een lolly
van gamba’s met saffraanmayonaise en bruschetta met gebakken
bospaddenstoelen, knoflook en rode peper.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 4-uur durend (inclusief 1 uur borrel) programma en de
kosten per persoon zijn inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek,
keukenmaterialen, meubilair van EYE indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief
de wettelijk verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal
personen verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd
bereid een op maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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MIDDAG ARRANGEMENTEN inclusief lunch
MIDDAG ARRANGEMENT 1V


Broodjeslunch bestaand uit onder andere witte pistoletjes, grove
broden en krentenbollen belegd met jong belegen kaas, beenham,
kipfilet en filet Americain.





Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 41,50

vruchtensappen.

Vanaf 200 pers.

€ 36,50

Zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de koffiepauze zoals een

Vanaf 300 pers.

€ 36,00

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en verse

assortiment luxe roomboter koekjes.



Afsluitende borrel inclusief dranken uit het standaard
drankenassortiment en een tafelgarnituur bestaande uit een luxe
notenmelange en diverse Aziatische zoutjes.

MIDDAG ARRANGEMENT V


Luxe broodjeslunch bestaand uit diverse platbroden en wraps belegd
met onder andere gerookte zalm en roomkaas, huis gegrilde



kiprollade, vitello tonnato en geitenkaas met spek, frisse sla en tomaat.

Prijs per persoon;

Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en verse

Vanaf 100 pers.

€ 49,00

Vanaf 200 pers.

€ 44,50

Vanaf 300 pers.

€ 44,00

vruchtensappen.


Zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de koffiepauze zoals een
assortiment luxe roomboter koekjes.



Afsluitende borrel inclusief dranken uit het standaard
drankenassortiment en een tafelgarnituur bestaande uit een luxe
notenmelange en diverse Aziatische zoutjes. Tevens zullen er
bitterballen geserveerd worden met Zaanse mosterd.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 5-uur durend (inclusief 1 uur borrel) programma en de
kosten per persoon zijn inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek,
keukenmaterialen, meubilair van EYE indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de
wettelijk verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal
personen verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid
een op maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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CONGRES ARRANGEMENTEN

CONGRES ARRANGEMENT START


Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee en infused waters.



Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst, de ochtend en middag
koffiepauze zoals mini stroop wafels en kletskoppen.



Broodjeslunch bestaande uit onder andere sandwiches en
stokbroden met beleg als jong belegen kaas met ijsbergsla en

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 39,50

Vanaf 200 pers.

€ 38,50

Vanaf 300 pers.

€ 37,75

mosterd, filet American en grilworst met honing mosterd dressing.

CONGRES ARRANGEMENT




Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en verse
vruchtensappen.

Prijs per persoon;

Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst, de ochtend en middag

Vanaf 100 pers.

€ 45,00

Vanaf 200 pers.

€ 43,00

Vanaf 300 pers.

€ 42,00

koffiepauze zoals mini stroop wafels en kletskoppen.


Broodjeslunch bestaande uit onder andere sandwiches en
stokbroden met beleg als jong belegen kaas met ijsbergsla en
mosterd, fricandeau, grilworst met honing mosterd dressing en een
forel broodje met limoen dressing.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 8-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen,
meubilair van EYE (indien beschikbaar) en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk
verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen
verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op
maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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CONGRESARRANGEMENTEN (Vervolg)
CONGRES ARRANGEMENT
(Feed your mind – mind your food)




Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en verse
vruchtensappen.

Prijs per persoon;

Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst, de ochtend en middag

Vanaf 100 pers.

€ 54,00

superfood bar met chiazaden en rauwe cacao.

Vanaf 200 pers.

€ 52,00

Gedurende de lunch zal er vanaf buffet een diversiteit aan gezonde en

Vanaf 300 pers.

€ 51,00

koffiepauze zoals mini bananen cake, suikervrije brownie of een



verfrissende items geserveerd worden. Denkt u hierbij aan een
shooter wortelsap met wheatgrass, een salade van parelgort met
tomaat en pompoenpitten, geitenkaassalade van de Bettinahoeve met
rode biet, polenta plaat met grotchampignons, speltbrood met lijn
gevangen roodbaars en een triple sandwich met tofu.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 8-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen,
meubilair van EYE (indien beschikbaar) en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk
verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen
verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op
maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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CONGRESARRANGEMENTEN (Vervolg)

CONGRES ARRANGEMENT
(Luxe)


Onbeperkt koffie, espresso, cappuccino, thee, mineraalwater en verse



vruchtensappen.

Prijs per persoon;

Diverse zoete lekkernijen tijdens het ontvangst en de koffiepauze

Vanaf 100 pers.

€ 60,00

Vanaf 200 pers.

€ 58,00

Vanaf 300 pers.

€ 57,00

zoals chocolade croissants, koffiebroodjes en mini appelflappen.


Tijdens de middag koffiepauze serveren wij diverse zoete lekkernijen
zoals macarons, honey chocolate, grove stukken chocolade en
carrotcake. Op de bar plaatsen wij schalen met vers handfruit.



Luxe broodjeslunch bestaande uit onder andere bruschetta brood
met een salade van pommodori, speltbrood met gegrilde groenten en
feta, meergranen brood met ribeye en gekonfijte rode ui en
zuurdesem brood met carpaccio van tonijn met gefrituurde
kappertjes.

BORREL SUPPLEMENT
Uiteraard kunt het congres arrangement aanvullen met een voordelig borrel arrangement.
Hieronder ziet u een voorbeeld van één van de mogelijkheden.

BORREL ARRANGEMENT 1




1 uur onbeperkt borrelen met dranken uit het standaard

Prijs per persoon;

drankenassortiment.

Vanaf 100 pers.

€ 13,00

Tafelgarnituur bestaande uit een luxe notenmelange en diverse

Vanaf 200 pers.

€ 11,75

Vanaf 300 pers.

€ 11,00

Aziatische zoutjes.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 8-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen,
meubilair van EYE indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk
verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen
verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op
maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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DINER ARRANGEMENTEN

DINER ARRANGEMENT
(Italian foodcorners)


Er worden diverse buffetten geplaatst waar onze chefs live in het zicht
van uw gasten de diversiteit aan authentieke Italiaanse gerechten
bereiden. Denkt u hierbij aan Carpaccio Cipriani met truffel mayonaise,
Parmezaanse kaas en rucola, ravioli met spinazie en ricotta, tortelini
gevuld met gestoomde zeebaars in een dille citroencrème en tortelini
gevuld met kalfsvlees in een fonduta van fontina. Met truffeljus en
toppings als vers geschaafde Parmezaanse kaas zal het uw gasten

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 72,50

Vanaf 200 pers.

€ 69,00

Vanaf 300 pers.

€ 67,00

aan niets ontbreken.


Onbeperkt dranken uit het standaard drankenassortiment inclusief
mineraalwater, huiswijnen en frisdranken. (Optioneel kunnen wij een

passend wijnarrangement tijdens het diner serveren. Prijs op
aanvraag.)


Koffie, thee en friandises na afloop van het diner.

DINER ARRANGEMENT
(Asian foodcorners)


Er worden diverse buffetten geplaatst waar onze chefs live in het zicht
van uw gasten een diversiteit aan authentieke Aziatische gerechten
bereiden. Denkt u hierbij aan malse saté van lamshaas, beef broccoli
en zeeduivel in een kerrie saus. Met een keur aan bijgerechten en
diverse toppings zal het uw gasten aan niets ontbreken.



Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 72,50

Vanaf 200 pers.

€ 69,00

Vanaf 300 pers.

€ 67,00

Onbeperkt dranken uit het standaard drankenassortiment inclusief
mineraalwater, huiswijnen en frisdranken. (Optioneel kunnen wij een

passend wijnarrangement tijdens het diner serveren. Prijs op
aanvraag.)


Koffie, thee en friandises na afloop van het diner.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 3-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen,
meubilair van EYE indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk
verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen
verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op
maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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DINER ARRANGEMENTEN (vervolg)
DINER ARRANGEMENT
(Duurzaam & biologisch buffet)


Alle producten welke geserveerd worden zijn van biologische en / of
duurzaam geteelde herkomst. Er zal een koud en warm buffet worden
gepresenteerd. Een kleine “greep” uit de gerechten zijn onder andere
polenta met ricotta, sucade van het Gascogne rund, organisch
gekweekte gerookte Shetlandzalm, zeebaarsfilet en seizoensgroenten.



Onbeperkt dranken uit het standaard drankenassortiment inclusief

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 82,50

Vanaf 200 pers.

€ 79,00

Vanaf 300 pers.

€ 77,00

mineraalwater, huiswijnen en frisdranken. (Optioneel kunnen wij een

passend wijnarrangement tijdens het diner serveren. Prijs op
aanvraag.)


Koffie, thee en friandises na afloop van het diner.

DINER ARRANGEMENT
(Sit-down dinner)


3-gangen sit-down dinner samengesteld door onze chef waarbij
gebruik wordt gemaakt van seizoensproducten.
Impressie menu;

Zeebaars biologisch

Prijs per persoon;
Vanaf 50 pers.

€ 96,00

Vanaf 81 pers.

€ 91,00

Ceviche gegaard met crème van avocado, gemarineerde blue skin radijs,
haring kaviaar en krokant van zoete aardappel
Black Angus USA
Gegrild met gestoofde Bloemendaalse gele kool, aardappel met karwijzaad,
jeneverbes en jus met rookspek
Ananas & Kokos
Panna cotta van kokos en witte chocolade, sorbet van ananas en sereh,
gemarineerde ananas, sabayon van kokos en kokos krokant



Onbeperkt dranken uit het standaard drankenassortiment inclusief
mineraalwater, huiswijnen en frisdranken. (Optioneel kunnen wij een

passend wijnarrangement tijdens het diner serveren. Prijs op
aanvraag.)


Koffie, thee en friandises na afloop van het diner.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 3-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen,
meubilair van EYE indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk
verplichte BTW, aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen
verandert zal er een herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op
maat gemaakte offerte voor u te schrijven.
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DINER ARRANGEMENTEN (vervolg)

DINER ARRANGEMENT
(Walking dinner)


5-gangen walking dinner waarbij gebruik gemaakt zal worden van
seizoensproducten.
Impressie menu;

Prijs per persoon;
Vanaf 100 pers.

€ 85,00

Vanaf 200 pers.

€ 82,00

Vanaf 300 pers.

€ 81,00

Blokjes in venkelzaad en zeezout gemarineerde zalm,
komkommergel en chips van truffelaardappel
Vitello tonato
Tartaar van kalfslende met Granny Smith en dragon met een luchtige
tonijnmayonaise uit de kidde en crumble van Parmezaanse kaas
Velouté van pastinaak met truffelschuim
en kletskop van oude Utrechtse kaas
Kabeljauw rug op geroosterde venkel
met gedroogde tomaten en warme limoenvinaigrette
of
Zacht gegaard Livar buikspek (in VOC kruiden gegaard)
op doperwten crème en ansjovis crostini’s
Compote van gepocheerde peer, roomboterkoek crumble,
yoghurt espuma en citroenmelisse


Onbeperkt dranken uit het standaard drankenassortiment inclusief
mineraalwater, huiswijnen en frisdranken. (Optioneel kunnen wij een

passend wijnarrangement tijdens het diner serveren. Prijs op aanvraag.)


Koffie, thee en friandises na afloop van het diner.

Bovenstaande arrangementen zijn gebaseerd op een 3-uur durend programma en de kosten per persoon zijn
inclusief alle personeelsuren, food & beverages en de overige posten zoals mastiek, keukenmaterialen, meubilair
van EYE indien beschikbaar en transporten. Bovenstaande prijzen zijn exclusief de wettelijk verplichte BTW,
aanvullend meubilair en kosten i.v.m. uitloop programma. Indien het totale aantal personen verandert zal er een
herziene kostenbegroting gemaakt worden en uiteraard zijn wij tevens altijd bereid een op maat gemaakte
offerte voor u te schrijven.
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