Fresh Hospitality • Postbus 919 • 6800 AX Arnhem
026 - 3723942 • maaltijden@freshhospitality.nl

- BANQUETINGMAP VERGADERSERVICE • LUNCHES • BUFFET • HIGH TEA • BORREL

Algemene voorwaarden
Onderstaand ziet u de voorwaarden/regels die gelden op onze banqueting/catering.
• Een minimale afname van €40,•	
De aanvraag dient minimaal 48 uur van tevoren per mail bevestigd te zijn.
•	
Bij annulering: Bij minder dan 7 dagen brengen we 50% in rekening en minder
dan 48 uur het volledige bedrag.
•	
Prijzen kunnen afwijken op locatie, afhankelijk van het aantal kilometers en
de vervoerskosten.
•	
Bij schade aan de gehuurde materialen zijn wij genoodzaakt om kosten in
rekening te brengen.
• Alle prijzen zijn inclusief BTW.
•	
Bij onvoorziene omstandigheden kunnen we uw aanvraag annuleren.

Fresh Hospitality • Postbus 919 • 6800 AX Arnhem
026 - 3723942 • maaltijden@freshhospitality.nl

“Waar heerlijk én eerlijk
eten en drinken echt
tot hun recht komen”

VERGADERSERVICE
Heeft u een speciale bijeenkomst, iets te vieren of zomaar gewoon even gezellig bij elkaar zijn,
dan verzorgen wij dit graag voor u.
Heeft u speciale wensen? Graag maken wij met u een afspraak om de details door te nemen
en een passende offerte op te stellen.

KOFFIE EN THEE
•
•
•
•

Kan koffie (8 koppen)
Kan thee (8 koppen)
Gekoeld water 1 liter
Kan kraanwater ‘met een twist’

€ 12.€ 12.€ 3.50
€ 3.-

UITBREIDINGEN
•
•
•
•
•
•
•

Divers fruit
Gevulde koek
Cake (per plak)
Meeting mints
Saucijzenbroodje
Kaasbroodje
Mini appelflap

€ 0.75
€ 1.75
€ 0.80
€ 0.15
€ 2.25
€ 2.25
€ 2,20

FRIS
•
•

Frisdrank (0,2 ltr)
Jus d’Orange (1 ltr)

€ 1.75
€ 7.50

GEBAK
•

Gesorteerd gebak (per stuk)

€ 2.75

Koffie en thee
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VERGADERLUNCHES
Als u iets te vieren heeft en er de tijd voor wilt nemen is een High Tea of een High Wine wellicht
iets voor u. Met familie of vrienden even ontspannen genieten van lekkere hapjes en drankjes.
Keus genoeg!

VERGADERLUNCHES
Lunchtas ‘de Burcht’
€ 6.95
•	Zachtbolletje met kaas / zachtbolletje met ham / krentenbol met
boter/ vers handfruit / halfvolle melk of karnemelk(1/4 ltr).
Lunchtas ‘Fresh’
€ 9.50
•	Pistolet met kaas / pistolet met ham / krentenbol met boter /
vershandfruit/ halfvolle melk of karnemelk(1/4 ltr) / flesje
vruchtensap.
Roomservice lunch ‘Basic’
€ 7.50
•	Zacht bolletje met kaas/ zachtbolletje met ham / krentenbol met
boter/ vers handfruit/ halfvolle melk of karnemelk(1/4 ltr).
Roomservice lunch ‘Luxe’
€ 9.95
•	Zacht bolletje met luxe kaas/ zachtbolletje met luxe vleeswaren/
krentenbol met boter/ vers handfruit/ halfvolle melk of karnemelk
(1/4 ltr) / jus d’orange.
Uitbreidingen
• Mueslibol
• Roombotercroissant
• Kaascroissant
• Ham-kaascroissant
• Fruitsalade

€ 1,25
€ 1,25
€ 1,75
€ 2.25
€ 2,75

Drank
• Melk (1ltr)
• Karnemelk(1ltr)
• Vruchtensap (1 liter)

€4.€4.€7.50

Vergaderlunch
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HIGH TEA
Als u iets te vieren heeft en er de tijd voor wilt nemen is een High Tea of een High Wine wellicht
iets voor u. Met familie of vrienden even ontspannen genieten van lekkere hapjes en drankjes.
Keus genoeg!

HIGH TEA
High Tea ‘de Burcht’
€17,95 p.p.
1,5 uur onbeperkt thee met diverse lekkernijen
Een gezellige high tea in Arnhen. Bij onze high tea zit een uitleg vooraf.
Daarna krijgt u een selectie sandwiches en andere lekkernijen waarmee
we u op een unie-ke manier weten te verwennen.
U kunt bij ons terecht voor een high tea als brunch, als lunch of natuurlijk
gewoon lekker aan het eind van de middag om bij-voorbeeld het weekend in te gaan. Heeft u een allergie, meld het ons!
We houden er graag rekening mee.

HIGH WINE
High Wine ‘de Burcht’

€ 21,50 p.p.

Drie soorten opbouwende wijnen met daarbij met zorg samengestelde
gerechtjes. Ideaal om eens gezellig met vrienden of familie ontspannen
kennis te maken met de unieke smaken die wij voor u bedacht hebben.
Aansluitend heeft u bij ons de optie om er een dessertwijn bij te nemen
voor € 6,50.

High Tea
High Wine
7

ARRANGEMENTEN
Heeft u een speciale bijeenkomst, iets te vieren of zomaar gewoon even gezellig bij elkaar zijn,
dan verzorgen wij dit graag voor u. Heeft u speciale wensen? Graag maken wij met u een
afspraak om de details door te nemen en een passende of-ferte op te stellen.

BORRELARRANGEMENT LOCATIE DE BURCHT
Receptie ‘Basis’, tijdsduur 2 uur, € 15.- per persoon
•
•
•
•
•
•

Frisdranken en mineraalwater
Witte, rode wijn en rosé
Bier (o.a. Malt bier, flesje)
Jus d’orange
Nootjes
Kaas & worst (met mosterd)

Te bestellen vanaf 10 personen 4 hapjes per persoon

*

Uitbreidingen
• Luxe hapje (koud)
• Nootjes (diverse)
• Bittergarnituur

€ 1,39
€4,50
€0.85 p/st

Drank
• Frisdranken en mineraalwater
• Witte, rode wijn en rosé per fles
• Bier (o.a. Malt bier, flesje)
• Verse Jus d’orange (1 ltr)

€ 1.75
€9.50
€ 1.50
€7.50

Borrel
9

BUFFETSERVICE
Heeft u een speciale bijeenkomst, iets te vieren of zomaar gewoon even gezellig bij elkaar zijn,
dan verzorgen wij dit graag voor u. Heeft u speciale wensen? Graag maken wij met u een
afspraak om de details door te nemen en een passende offerte op te stellen

BUFFETSERVICE
Vlaams buffet
€18,50
Crèmesoep, brood met kruidenboter, beaufortsalade, komkommersalade,
Belgisch stoofpotje, kapucijnersschotel, coq au vin, kip-kerrieragout, witlof
met ham- en kaassaus, kruidenpuree, Provençaalse aardappelen.
Oosters buffet
€17,50
Chinese tomatensoep, kroepoek, nasi goreng, bami goreng, chinese bami,
foe yong hai, Kip saté, babi pangang, balletjes in ketjap, ikan Bali, tjap tjoy,
chinese groentemix, atjar tjampoer.
Italiaans buffet
€17,50
Italiaanse tomatensoep, brood met tapenade, Italiaanse rauwkost salade,
Bologna salade, Italiaanse rundvleesschotel, fusilli tricolore, ratatouille,
Toscaanse kip-schotel, penne spinazie pommedori, lasagne Bolognese.
Hollands buffet
€ 16,95
Groentesoep met balletjes, stamppot wortel, speklap, spekjes, rookworst,
runderjus, runderhachee, rode kool met appel, aardappelpuree
Indonesisch buffet
€ 22,50
Bouillon sauto, nasi kuning, Javaanse bami, kip in zoetzure saus, daging
rendang, daging smoor, kipsaté stokjes, satésaus, sambalboontjes, sayur
lodeh, atjar tjampoer kuning,
Stampot
€ 17,50
Groentesoep met balletjes, stamppot andijvie, stamppot wortel, stamppot
zuurkool, gebakken spekjes, runderjus, rookworst, speklap, sucadelap.
Buffetten zijn uit te breiden met een dessertbuffet voor €4,50 p.p

*

Buffet
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EVENEMENTEN EN PARTIJEN
Als er eens wat meer mensen langskomen is het wellicht leuk om een frietwagen te huren.
Inclusief friet, sauzen en met bijbehorende snacks maakt u het evenement helemaal af.

FRIETWAGEN
Menu ‘All in’
Onbeperkt friet + snacks.
Snacks: frikandel, kroket, kaassoufflé, kipcorn.
Sauzen: mayonaise, curry, ketchup, mosterd en uitjes.
•
•
•
•

€6,50 p.p. (tot 55 personen)
€6,00 p.p. (55 - 90 personen)
€5,50 p.p. (90 -150 personen)
€4,95 p.p. (vanaf 150 personen)

Kinderen tot 10 jaar € 5,00
Minimale afname 40 personen (volwassenen) of € 260,bij minder dan 40 personen.
Menu ‘Deluxe’
Onbeperkt friet + snacks + broodje hamburger
Snacks: frikandel, kroket, kaassoufflé, kipcorn (eventueel met broodje).
Sauzen: mayonaise, curry, ketchup, satésaus, mosterd en uitjes.
• €8,50 p.p. (tot 55 personen)
• €8,00 p.p. (55 - 80 personen)
• €7,50 p.p. (80 - 130 personen)
• €6,95 p.p. (vanaf 130 personen)
Kinderen tot 10 jaar € 6,50
Minimale afname 40 personen (volwassenen) of €340,- bij minder
dan 40 personen. Bovengenoemde prijzen zijn gebaseerd op een verblijf
van minimaal 1 uur. Wilt u dat we blijven tot na 24.00 uur dan rekenen
we € 75,00 per extra uur (of gedeelte daarvan).
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele
voorrijkosten. Voorrijkosten op aanvraag.

Frietwagen
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EVENEMENTEN EN PARTIJEN
Even afkoelen? Ook als de temperatuur hoog is bieden wij u bijpassende verkoeling. En dat in wel
4 smaken!

FRESH IJS ARRANGEMENT
Authentieke ijskar
Huur ijskar inclusief:
• personele bezetting
• 4 smaken naar keuze
• hoorntjes, bekers en lepeltjes
Keuze uit
• Met ± 120 bollen ijs €175,00
• Met ± 180 bollen ijs €225,00
• Met ± 240 bollen ijs €275,00
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW en
exclusief eventuele voorrijkosten.
Voorrijkosten op aanvraag.

Evenement
15

SPECIALE GELEGENHEDEN
Ook als de gelegenheid iets minder feestelijk is kunnen wij u voorzien in een uitgebreide keuze bij
een passend afscheid.

KOFFIETAFEL ARRANGEMENTEN
VOOR CONDOLEANCES
Koffietafel ‘Basis’
€ 6,50 per persoon
(minimaal 10 personen)
koffie en/of thee, zoetigheid bijvoorbeeld gevulde koek, cake of muffin
Uitbreidingen:
• Krentebol
• Zacht belegd bolletje
• Luxe belegd broodje
• Broodje kroket
• Saucijzenbroodje

€1.25
€2.50
€3.75
€3,50
€2.25

Speciale
gelegenheden
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FOODTRUCK SPECIALS
Altijd al deel willen nemen aan een foodtruckfestival? Dat is nu bereikaar met onze Volkswagen
T2 Pick-Up. Geheel omgebouwd voor een geslaagd food evenement.

VOLKSWAGEN T2 PICK-UP
Volkswagen T2 Pick-Up voor verschillende evenementen. Prijs in overleg
Deze mooie Volkswagen T2 Pick-Up is te huur voor al uw evenementen.
Voor de promotie van uw product, als foodtruck / verkoopwagen. Of een
feestelijke bar bij uw receptie, als trouwauto. Of gewoon als eye catcher op
uw feest. Alles is mogelijk. Ook inclusief catering te huur (coffeebar, ijscokar,
smoothiebar, vers fruit).
•

Alle prijzen zijn ex. BTW en transport.
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