Lunch (vanaf 25 personen)
Bedankt voor uw interesse in de luncharrangementen van De Raedtskelder.
Onderstaande arrangementen zijn beschikbaar vanaf 25 personen, de prijzen van de arrangementen en
de bijbehorende zaalhuur zijn/is gebaseerd op een arrangementsduur van 1,5 uur.
Wij bieden verschillende arrangementen aan maar uiteraard is het ook mogelijk om de arrangementen
naar wens samen te stellen.
Onderstaand is slechts een selectie van wat wij voor u in De Raedtskelder kunnen verzorgen. Bij
eventuele vragen en/of het aanvragen van een offerte op maat, kunt u contact met ons opnemen.

Lunchbuffet A
•

•
•

Vers afgebakken ambachtelijke broodjes en sandwiches belegd
met divers beleg zoals: vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met passend garnituur
(minimaal 5 soorten beleg) Dit komt neer op ± 2,5 item p.p.
Diverse zoetigheden en handfruit
Melk en vruchtensappen
16,50 p.p incl. btw | 15,15 p.p. excl. btw

Lunchbuffet B
•
•

•
•

Kopje tomatensoep
Vers afgebakken ambachtelijke broodjes en sandwiches belegd
met divers beleg zoals: vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met passend garnituur
(minimaal 8 soorten beleg) Dit komt neer op ± 2,5 item p.p.
Diverse zoetigheden en handfruit
Melk en vruchtensappen
18,50 p.p incl. btw | 17,- p.p. excl. btw

Lunchbuffet “De Raedtskelder”
•
•

•
•
•
•

Kopje soep (wisselend per seizoen)
Vers afgebakken ambachtelijke broodjes belegd
met divers beleg zoals: vleeswaren, broodsalades en kaassoorten met passend garnituur
(minimaal 8 soorten beleg) Dit komt neer op ± 1,5 item p.p.
Zacht broodje ambachtelijke kroket geserveerd met mosterd
Aardappelsalade
Diverse zoetigheden en handfruit
Melk en vruchtensappen
21,50 p.p incl. btw | 19,75 p.p. excl. btw

Lunchbuffet “Rustiek”
•

•

•
•
•
•

Rustieke broodpunten met divers beleg zoals:
Geroosterde groenten en Mozzarella, Pastrami met pickles en dressing,
Napoli salami met gedroogde tomaat en spinazie, humus met geitenkaas en gepofte paprika.
Desem broodjes belegd met divers beleg zoals:
Komijnekaas en vadovan mayonaise
Brie en tomaat
Serranoham met tapenade
Kip met kruidenmayonaise en walnoot
De broodpunten en de desembroodjes komen neer op ± 1,5 item p.p.
Groene salade
Wrap met hummus en gepofte groenten met een vleugje chilli
Diverse zoetigheden en handfruit
Verse jus ‘d Orange, appelsap, een yoghurt smoothie en karaffen water
22,- p.p incl. btw |20,20 p.p. excl. btw

Uitbreidingen
De lunch kunt u uitbreiden met de volgende onderdelen.
De meest voorkomende onderdelen staan hieronder uitgeschreven.
Maar vraag gerust naar de verdere mogelijkheden die wij u kunnen bieden.
Prijs INCL.
BTW p.p.

Prijs EXCL.
BTW p.p.

*Toevoeging drankpakket | 1,5 uur

15,-

13,35

Koffie arrangement standaard | Buffetvorm (60 minuten)

5,25

4,80

Koffie arrangement excellent | Buffetvorm (60 minuten)

6,75

6,20

koffievariaties met melk zoals: Cappuccino en Latte
macchiato (op basis van nacalculatie) | vanaf prijs
Frisdranken bestellen buiten assortiment
(op basis van nacalculatie) | vanaf prijs
Ontvangst met een glas Cava

2,60

2,30

2,60

2,30

6,50

5,35

Verse jus d ’Orange

3,50

3,20

4,-

3,65

3,-

2,75

Dranken

Yoghurt smoothie
Gerechten
Broodje ambachtelijke kroket geserveerd met mosterd
Caprese salade (50 gram p.p.)

3,25

3,-

Groene salade met gegrilde groenten (50 gram p.p.)

2,50

2,30

Kop soep | kleine portie

2,25

2,05

Kop soep | grote portie

4,50

4,10

Pasta-tonijnsalade gegarneerd met zalm

7,-

6,40

Quiche | eenpersoons portie

4,-

3,65

Worstenbroodje

2,-

1,85

Mini puntzakje frites met mayo

2,75

2,50

Mini broodje hamburger

3,75

3,45

Steambun met kippendijen en saus

4,50

4,10

Wrap (diverse soorten)

2,75

2,50

Appelflap

2,25

2,05

Brownie of Blondie

2.75

2,55

Croissant

2,25

2,05

Fruitsalade (in picardi glas)

3,50

3,20

Koffiekoek

2,25

2,05

Laten uitserveren van de lunch aan tafel i.p.v. vanuit buffet

2,00

1,85

“Schotelgeld” | Gebak of bruidstaart

0,75

0,70

Tafels laten indekken (zoals tijdens een diner setting)

1,50

1,35

Verlenging arrangement (per halfuur)

3,50

3,20

Voedselallergie (een toeslag voor de gehele lunch)

3,50

3,20

Snacks hartig

Snacks zoet

Overig (prijzen gaan p.p.)

* Het drankpakket bestaat uit de volgende dranken:
Diverse frisdranken, diverse vruchtensappen, alcoholvrij bier, bier van de tap,
rode wijn, rosé en witte wijn (zoet & droog)

Zaalhuur
Voor het afhuren van de locatie berekenen wij per arrangement/dagdeel de zaalhuur.
Het combineren van verschillende arrangementen kan een korting v/d zaalhuur met zich meebrengen.
Plaatst u een boeking op maandag, dinsdag of woensdag?
Dan ontvangt u een korting van 25% op de zaalhuur.
Soort arrangement:
Lunch, brunch & High Tea

Prijs INCL.
BTW

Prijs EXCL.
BTW

Zaalhuur bij een omzet tot €600,-

€125,-

€103,50

Zaalhuur bij een omzet tussen €600,- tot €900,-

€75,-

€62,-

Zaalhuur bij een omzet boven de €900,-

€0,-

€0,-

