Wilt u een feestje geven , wij maken graag een offerte voor u .
Maak een afspraak bel 0182-380256 of mail naar reserveren@cafedevlist.nl
U kunt u feest van 21.00 tot 01.00 geven bij ons betaald u geen zaalhuur .
Er kan gebruik worden van onze muziekcomputer of u huurt een DJ in.
U gasten consumeren tussen de € 15,00 - € 20,00 aan drankjes ( bier , fris , wijn )
En u kunt een van onderstaande suggestie kiezen om u feestavond compleet te maken.

Feest compleet € 11,95 p.p
ONTVANGST

Prosecco of 0.0 cocktail

OP TAFELS & BAR
Zoutjes & pinda’s
Rauwkost met dipsaus

FINGERFOOD
Wrap van Kip met Mexicaanse salsa
Kruidenflensjes met roomkaas & zalm
Boeren kaas met Zaanse mosterd crème
Ossenworst met truffel
Grill worst met peper crème

BITTERGARNITUUR
Bitterballen van Oma Bobs
Frikadelletjes
Mini kaas souffle
Kip nuggets

SLOT HAP

Bakje patat met fritessaus

Diversen
Welkom met een glaasje Prosecco € 2,95 p.p
Pinda’s en zoutjes
€ 0,25 p.p
Rauwkost met dip saus
€ 0,50 p.p
Vlees salade op buffet
€ 7,50 p.p
Vissers salade op buffet
€ 9,50 p.p
Kipsaté met brood
Kipsaté op buffet met nasi

€ 6,50 p.p
€ 7,50 p.p

Belegde broodjes ham of kaas
Luxe halve broodjes

€ 1,95 pst
€ 1,95 pst

Bakje patat met mayonaise
Broodje warme been ham

€ 2,50 p.p
€ 3,75 p.p

Bittergarnituren
( 6 hapjes p.p)

Suggestie 1 € 4,50 p.p
Bitterballen van Oma Bobs
Kipnuggets
Frikadelletjes
Kaassoufflétjes

Suggestie 2 € 5,25 p.p
Bitterballen van Oma Bobs
Frikadelletjes
Kaassoufflétjes
Cupje met rundvleessalade
Kaas met mosterd crème
Worst met peper crème

Suggestie 3 € 8,00 p.p
Cupje met brie, honing & walnoot
Mexicaanse wrap met kip
Parmaham met meloen
Kruidenflensjes met gerookte zalm
Noorse garnalen cocktail
Cupje met Osseworst & truffel mayo

Suggestie 4 € 6,25 p.p
Cupje met brie, honing & walnoot
Bitterballen van Oma Bobs
Cupje met osseworst & truffelmayo
Kaassouffletjes
Kruidenflensjes met gerookte zalm
Fricandelletjes

Tapas, fingerfood & walking Dinner
( voor groepen vanaf 60 tot 120 personen )
€ 22,75
FINGERFOOD

Wrap van kip
Parmaham met meloen
Vlister kaas met Zaanse mosterd
Ossenworst met pesto en kaaskoekje
Noorse garnalen cocktail

BORDJES PARADE

Carpaccio van ossenhaas met Parmezaanse
kaas
Vissers salade met gerookte zalm ,
Hollandse garnalen & gerookte paling

TAPAS WARM

Mini kip sate
Portugese gehaktballetjes
Kleine gamba’s met piri piri

BITTERGARNITUUR

Bitterballen met Zaanse mosterd
Fricandelletjes
Mini kaas souffle
Kip nuggets

SLOT HAP

Bakje patat met fritessaus

