
 

 

Feest arrangement (vanaf 20 personen) € 45.50 excl. BTW (€ 49,50 incl. BTW) 
Dit is inclusief: 
Tapbier, 0.0 bier, huiswijn, koffie, thee, frisdranken en een nootje op tafel, 1 ronde 
bitterballen en schaal klassieke hapjes (1 hapje per persoon) 
Dit is exclusief Port, buitenlandsgedistilleerd en speciaal biertjes. 

De feestarrangementen zijn uit te breiden met: 

- Een schaal met 50 klassieke hapjes € 47,25 excl. BTW (€ 51,50 incl. BTW) 
- Een schaal met 50 gemengde luxe hapjes ad € 76,60 excl. BTW (€ 83,50 incl. 

BTW)  
- Tafelgarnituur plank met olijfjes, diverse soorten kaas, charcuterie, nootjes en dip 

ad € 13,30 excl. BTW (€ 14,50 incl. BTW) 

Uiteraard staan de wensen van onze gasten centraal en is alles bespreekbaar. 

Feestarrangement (vanaf 20 personen) inclusief 4-gangen diner € 69,50 excl. BTW 
(€ 75,75 incl. BTW) 
Dit is inclusief: 
4-gangen diner (menu nader te bespreken) 
Tapbier, 0.0 bier, huiswijn, koffie, thee, frisdranken en een nootje op tafel en1 ronde 
bitterballen. 
Dit is exclusie: port, buitenlandsgedistilleerd en speciaal biertjes. 
 

Luncharrangement (vanaf 20 personen) € 45,50 excl. BTW (€ 49,50 incl. BTW) 
Dit is inclusief: 
Tapbier, 0.0 bier, huiswijn, koffie, thee, frisdranken 
Dit is exclusie: port, buitenlandsgedistilleerd en speciaal biertjes. 

Geserveerd op etagères gevuld met: 

- Wrap carpaccio 
- Sandwiches belegd met: ei truffel salade, gerookte zalm, bolletje huisgemaakte 

huzaren salade 
- Fruitsalade 
- Tomatenwortelsoep in een glaasje 
- Quiche 
- Mini broodje brie en beenham 

Een arrangement in combinatie met een buffet (vanaf 20 personen) 
U kunt de buffetten eventueel uitbreiden met supplementen. Uiteraard is het mogelijk 
om de verschillende hapjes uit de verschillende supplementen te mixen. 

De arrangementen zijn inclusief: 
Tapbier, 0.0 bier, huiswijn, koffie, thee, frisdranken 
Dit is exclusief Port, buitenlandsgedistilleerd en speciaal biertjes. 

 



 

 

Buffet Klassiek : € 49,50 excl.BTW (€ 54,50 incl. BTW) 

- Huisgerookte carpaccio 
- Visschotel 
- Huzarensalade 
- Groene salade 
- Saté 
- Gehaktballetjes in tomatensaus 
- Warme beenham 
- Brood met huisgemaakte kruidenboter 

 
Buffet Groeneveld Eten : € 52,50 excl. BTW (€ 58,50 incl. BTW) 

- Couscoussalade en groene salade 
- Kips met rauwe ham  
- Gehaktballetjes in tomatensaus  
- Quichepuntjes diverse smaken  
- Brood met huisgemaakte kruidenboter 

 

 
Buffet Groeneveld Eten Vega : € 52,50 excl. BTW (€ 58,50 incl. BTW) 

- Gevulde paprikaatjes  
- Omeletrolletjes met spinazie en geitenkaas 
- Rozemarijn krieltjes 
- Couscoussalade 
- Groene salade 
- Quiche 
- Brood met humus en muhamarrah 

 

 
Buffet Groeneveld Eten Vegan : € 52,50 excl. BTW (€ 58,50 incl. BTW) 

- Bietenburgers op portobella 
- Gegrilde tapasgroente 
- Spirelli an courgette en wortel met romige avocado saus 
- Quinoasalade met noten 
- Groene salade 
- Brood met humus en muhamarrah 

 
 
 
 
 



 

 

Buffet Groeneveld Eten koolhydraatarm/Healthy/glutenvrij € 49,50 excl.BTW  
(€ 54,50 incl. BTW) 

- Gegrilde kip met sinaasappel en tijm 
- Tabouleh van bloemkool 
- Quinoasalade met makreel en bieten 
- Gevulde eitjes met hüttenkäse en pulled salmon 
- Groene salade 
- Bonensalade met gegrilde groente en noten, groentedipjes met humus en 

muhamarrah 

 
Buffet Groeneveld Eten Italiaans € 52,50 excl. BTW (€ 58,50 incl. BTW) 

- Carprése salade 
- Huisgerookte carpaccio 
- Gegrilde antipasti groente geserveerd met rauwe ham en salumi 
- Vitello tonnato 
- Olijven 
- Lasagne 
- Gehaktballetjes in tomatensaus 

 
De buffetten zijn uit te breiden met: 

- Soep € 3,75  incl. BTW p.p. 
naar keuze en wat past bij het seizoen 

- Vers fruitsalade € 4,49 
fruit van het seizoen 

- Kaasplateau € 7,99 
minimaal 4 soorten kaas, mogelijk om uit te breiden 

- Dessert buffet € 7,99 
Keuze uit ijs, bavarois of cheesecake 

 

Voor een toelichting of vragen kunt u bellen met 06 400 66 731 (Janet) of mailen naar 
janet@groeneveldeten.nl 

 


