Prijzen horeca 2017
voor groepen vanaf 25 personen

Koffie, thee en dranken
Koffie/thee/melk

€ 1,50

Gebakje: mokka- of slagroomgebakje of appelpunt

€ 2,75

2x Koffie/thee met gebak (assorti)

€ 5,50

Frisdrank/sap

€ 2,00

Bier

€ 2,50

Wijn

€ 3,00

Gedistilleerd

€ 4,25

Hapjes en salades
Bittergarnituur - 50 stuks

€ 30,00

Luxe hapjes (o.a. gevulde eieren, ham/kaas-soesjes, gevulde tomaat) - 50 stuks

€ 60,00

Assortiment kaas, diverse worst en rauwkost

€ 32,00

Salade, 1.500 gr (huzaren, rundvlees of kartoffel) met stokbrood en kruidenboter

€ 35,00

Salade, 1.500 gr (zalm) met stokbrood en kruidenboter

€ 40,00

Buffetten
Koud buffet A - drie soorten salades (geen vis)

€ 15,00

Koud buffet B - drie soorten salades (inclusief vis/zalm salade)

€ 17,00

Warm en koud buffet A

€ 18,50

Koud buffet A met rijst, ragout, kipsaté en gehakballetjes in pindasaus
Warm en koud buffet B

€ 21,00

Warm en koud buffet A met nasi/bami en shoarma
Arrangementen
Receptiearrangement (2 uur)

€ 10,50

2x koffie/thee met gebak
2x frisdrank/wijn/bier
Zoutjes
Feestavond arrangement (4 uur)

€ 17,00

2x koffie/thee met gebak
Vrij drinken frisdrank/wijn/bier
Zoutjes
BBQ-arrangement
5 soorten vlees
Salade en rauwkost
Stokbrood met kruidenboter
Diverse sauzen

€ 18,50

Prijzen horeca 2017

Diner - voorgerechten *
Soep: tomaat/kip/groente

€ 3,50

Soep: champignon/ui/maaltijdsoep

€ 4,50

Pasteitje (kippenragout)

€ 5,00

Diner - hoofdgerechten **
(Wiener)schnitzel

€ 15,00

Kogelbiefstuk

€ 17,00

Diner - nagerechten
Diverse ijscoupes met vruchtjes of saus en slagroom

vanaf € 4,25

Grand dessert

vanaf € 6,25

Diner - kindermenu

€ 11,50

Soep: tomaat/kip/groente
2 kroketten/frikandellen/kipnuggetes
Patat, appelmoes en groente van de tafel
Kinderijsje

* Kinderen t/m 9 jaar betalen 70 procent van bovenstaande prijzen (exclusief nagerecht en kindermenu).
** De hoofdgerechten worden geserveerd met diverse groenten, salade en twee aardappelgerechten

Cateringservice

Oud Hollandse spellen

Wij kunnen ook ons assortiment taarten, gebak,
hapjes en salades bij u thuis brengen.

Wij beschikken over diverse Oud Hollandse
spelen om uw feest tot een succes te maken.

En heeft u al eens nagedacht over een overheerlijke
bruidstaart van onze enige echte bakker op uw
huwelijksfeest?

Zes spelen bij een arrangement: € 25,00.

Informeer naar al onze mogelijkheden!

Er is nog veel meer mogelijk dan de voorbeelden op deze pagina’s.
Voor vragen kunt u altijd even contact met ons opnemen en informeren naar de mogelijkheden.

De Sikkenberg
Sikkenbergweg 7
9591 TD ONSTWEDDE
(0599) 66 11 44
info@sikkenberg.nl
www.sikkenberg.nl
IBAN NL61INGB0004678396

