RECEPTIE
Onderstaand vindt u een aantal arrangementvoorstellen voor recepties. Dit is slechts
een kleine selectie van wat FLES&MES catering Events voor u kan verzorgen. Graag
stellen wij samen met u geheel naar uw wensen een receptiearrangement samen.
RECEPTIEARRANGEMENT A
 Ontvangst met koffie/thee & zoet
 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice
 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
 2 warme hapjes uit assortiment A
INCL. BTW
1.5 uur € 17.00 p.p.
2.5 uur € 20.00 p.p.

EXCL. BTW
€ 14.98 p.p.
€ 17.62 p.p.

RECEPTIEARRANGEMENT B
 Ontvangst met een bruisend glas cava & zoet
 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice
 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon uit assortiment A
INCL. BTW
1.5 uur € 18.00 p.p.
2.5 uur € 22.00 p.p.

EXCL. BTW
€ 15.86 p.p.
€ 19.38 p.p.

RECEPTIEARRANGEMENT C – AFSCHEIDSBORREL – JUBILEUM
 Ontvangst met een bruisend glas cava of filterkoffie/thee* & zoet
 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice
 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon uit assortiment A
 1 broodje pulled pork of 1 pizza punt*
*de keuze geldt voor de gehele groep en vernemen wij graag 1 week van te voren inclusief dieetwensen.

2 uur

INCL. BTW
€ 23.00 p.p.

EXCL. BTW
€ 20.26 p.p.

LIEVER EEN HALF UURTJE LANGER?! DAT KAN VOOR € 2.50 EXTRA PER PERSOON!
ZAALHUUR RECEPTIEARRANGEMENTEN
tot € 1.000,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van € 200,€ 1.000,- tot € 1.500,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van € 150,€ 1.500,- tot € 1.800,- omzet, rekenen wij zaalhuur van € 100,€ 1.800,- of meer omzet, rekenen wij geen zaalhuur
ACTIE
Reserveer nu een receptie op een maandag of dinsdag en ontvang 10% korting op het
receptie arrangement. Deze actie geldt bij een omzet van € 1.000 of meer.
DE BTW VAN ARRANGEMENTEN WORDT VERDEELD IN 60% BTW LAAG (PER 1-1-2019 BETREFT DIT 9%)
EN 40% BTW HOOG.

FEESTAVOND
Onderstaand vindt u een aantal arrangementvoorstellen voor feesten. Dit is slechts een
kleine selectie van wat FLES&MES catering events voor u kan verzorgen. Graag stellen
wij samen met u geheel naar uw wensen een feest arrangement samen.
FEESTAVONDARRANGEMENT A
 Ontvangst met filterkoffie/thee & zoet
 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice
 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes

4.5 uur
5.5 uur

INCL. BTW
€ 26.00 p.p.
€ 29.00 p.p.

EXCL. BTW
€ 22.91 p.p.
€ 25.55 p.p.

FEESTAVONDARRANGEMENT B
 Ontvangst met een bruisend glas cava & zoet
 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice
 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
 5 warme hapjes per persoon uit assortiment A
INCL. BTW
4.5 uur € 28.00 p.p.
5.5 uur € 31.00 p.p.

EXCL. BTW
€ 24.67 p.p.
€ 27.31 p.p.

FEESTAVONDARRANGEMENT C
 Ontvangst met een bruisend glas cava & zoet
 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice
 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
 4 warme hapjes uit assortiment B en 2 koude hapje per persoon
INCL. BTW
4.5 uur € 30.00 p.p.
5.5 uur € 33.00 p.p.

EXCL. BTW
€ 26.43 p.p.
€ 29.08 p.p.

FEESTAVONDARRANGEMENT D
 Ontvangst met een bruisend glas cava & zoet
 Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice
 Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
 4 warme hapjes uit assortiment B en 2 koude hapje per persoon
 Puntzakje frites als late night snack
INCL. BTW
4.5 uur € 32.00 p.p.
5.5 uur € 35.00 p.p.

EXCL. BTW
€ 28.19 p.p.
€ 30.84 p.p.

DE BTW VAN ARRANGEMENTEN WORDT VERDEELD IN 60% BTW LAAG (PER 1-1-2019 BETREFT DIT 9%)
EN 40% BTW HOOG.

ZAALHUUR FEESTAVOND ARRANGEMENTEN
tot € 1.000,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van € 300,€ 1.000,- tot € 1.500,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van € 250,€ 1.500,- tot € 2.000,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van € 200,€ 2.000,- tot € 2.500,- omzet, rekenen wij zaalhuur van € 150,€ 2.500,- of meer omzet rekenen wij geen zaalhuur

TIP! KIES VOOR EEN AVONDBUFFET HALVERWEGE HET FEEST!

DRANKEN ASSORTIMENT
* HOLLANDSE BAR
Frisdranken, vruchtensappen, tapbier, maltbier, wijn, port, sherry, vermout(Martini), jonge
jenever, oude jenever, bessenjenever en vieux.
BUITENLANDS GEDISTILLEERDE DRANKEN
Voor slechts € 2 per persoon extra serveren wij tijdens de receptie/feestavond ook
--malibu-amaretto-pisang ambon-safari
Wenst u lievere andere sterke dranken?! Dat kan in overleg.
INCL BTW
EXCL BTW
GIN TONICS & COCKTAILS
Ontvangst met een kleine Gin Tonic of kleine cocktail
€ 4.00 p.s.
€ 3.31 p.s.
 Keuze uit: Gin Tonic, Mojito, Piña Colada of Maj Tai (1 soort voor alle gasten)
Gin Tonic karretje
€ 350.00
€ 289.26
 3 soorten gin met passende tonic en garnituren
 2 uur lang inclusief personeel –tijdens feestavond 22.00-0.00 uur Maximaal 60 serves (extra serve € 5.50 per glas)

UITBREIDINGEN
 Glas cava
 (filter)Koffie en thee ter afsluiting
 (filter)Koffie en thee met gebaksbuffet
 Extra koud hapje
 Extra warm hapje A
 Extra warm hapje B
 Pinchos
 Borrelplateaus
 Mini puntzakje frites
 Pizzapunt –assortiment Mini broodje pulled pork met rode kool
 Mini broodje hamburger met kaas, bacon en ui
 Avondbuffet kaasplank
 Avondbuffet oosters
 Avondbuffet tapas

BTW LAAG BETREFT PER 1-1-2019 9%.

INCL. BTW

EXCL. BTW

€ 4.00 p.p.
€ 2.00 p.p.
€ 5.50 p.p.
€ 1.00 p.s.
€ 0.80 p.s.
€ 1.00 p.s.
€ 2.00 p.s.
€ 2.00 p.s.
€ 2.50 p.s.
€ 2.50 p.s.
€ 3.50 p.s.
€ 3.50 p.s.
€ 7.50 p.p.
€ 10.00 p.p.
€ 14.00 p.p.

€ 3.31 p.p.
€ 1.83 p.p.
€ 5.05 p.p.
€ 0.92 p.s.
€ 0.73 p.s.
€ 0.92 p.s.
€ 1.83 p.s.
€ 1.83 p.s.
€ 2.29 p.s.
€ 2.29 p.s.
€ 3.21 p.s.
€ 3.21 p.s
€ 6.88 p.p.
€ 9.17 p.p.
€ 12.84 p.p

HAPJES ASSORTIMENT

Onderstaande hapjes betreffen indicatie van het assortiment
KOUDE HAPJES - ASSORTIMENT
 Crostini met roombrie, blauwe druif en walnoot
 Crostini met gerookte zalm
 Krokant kuipje met eiersalade en een toefje van verse tuinkers
 Crostini met tapenade en oude kaas
 Krokant kuipje met kip-kerriesalade, gegrilde paprika en peterselie
 Mini pasteitje met tonijnsalade
BORRELPLATEAUS
 Diverse vleeswaren als parmaham, fuet worst en salami
 Brokkelkaas kaas
- geserveerd op houtenplankjes en/of etagères 1 per 10 personen
WARME HAPJES - ASSORTIMENT A
 Diverse kleine snacks (kaassoufflé, gehaktballetjes, kipnuggets)
 Bitterballen
 Mini loempia’s en samosa’s
- geserveerd met twee bijpassende sauzen
WARME HAPJES – ASSORTIMENT B
 Gefrituurde dim sum hapjes
 Grote garnalen in filodeeg
 Diverse kleine snacks (kaassoufflé, gehaktballetjes, kipnuggets)
 Bitterballen
-geserveerd met drie bijpassende sauzen
PINCHOS – HAPJES OP HANDZAME PRIKKERS
 Chorizo, zongedroogde tomaat en olijf
 Gemarineerde gamba met groene mamoet olijf
 Gekruide mozzarella met cherry tomaat en verse basilicum
 Gerookte prosciuto ham met blanke druif
 Lolly van rundercarpaccio, tramazini brood, pesto en kruiden
De pincho’s kunnen per 20 stuks per soort besteld worden, met een minimale afname van 60.

ZOET BIJ ONTVANGST
 Mini donuts
 Mini macarons
 Soesjes
ALLE HAPJES WORDEN AANGEBODEN IN ASSORTIMENT. ALLE HAPJES WORDEN GESERVEERD.

AVONDBUFFETTEN
Uw feestavond kunt u uitbreiden met een hapjesbuffet. Naast de kleine hapjes staat er
een buffet voor u klaar met heerlijke mini gerechtjes waar u al feestend van kunt
genieten.
AVONDBUFFET KAAS - € 7.50 p.p. incl. btw - € 6.88 p.p. excl. btw
 Toffe plank met diverse kazen als:
o Jonge en oude
o Wit schimmel
o Rood schimmel
o Blauw schimmel
o Geitenkaas
 Assortiment van vijgenbrood en toost
 Appelstroop en compôte
AVONDBUFFET OOSTERS - € 7.50 p.p. incl. btw - € 6.88 p.p. excl. btw
 Gemarineerde kippendijen
Oosters gemarineerde kippendijen met pindasaus met gebakken uitjes en atjar
 Atjar Tjampoer
Oosterse koolsalade in zoet/zuur
 Gebakken uitjes en seroendeng (gezoete gebakken kokos)
 Assortiment van brood en smeersels
AVONDBUFFET TAPAS - € 14.00 p.p. incl. btw - € 12.84 p.p. excl. btw
 Spaanse salada patatas el piñas
Salade op basis van aardappel met verse ananas en diverse soorten fruit
 El bondigas
Spaanse gehaktballetjes in een goed gevulde tomatensaus
 Pollo con ajo
Warm gekruide kippenpootjes met knoflook
 Patatas bravas
Pittig gekruide gebakken aardappelpartjes
 Diverse kleine tapas gerechten zoals:
o Cali Maris
o Diverse olijven
o Chorizo worstjes
o Gemarineerde gamba’s
o Gemarineerde ansjovis

Assortiment van brood en smeersels

