
 

WELKOM 
Onderstaand vindt u de informatie over onze recepties.    
Dit is slechts een kleine selectie van wat wij voor u in De Raedtskelder kunnen verzorgen.  
 

Receptie 
De recepties hebben een starttijd van 1,5 uur en zijn naar wens in tijd uit te breiden.  
Gaat u liever voor een uitbundiger arrangement in de avond dan zijn de feestavond 
arrangementen wellicht iets voor u! 
 
De prijzen van de onderstaande arrangementen zijn geldig vanaf het aangeven minimaal aantal 
personen. Bij groepen kleiner dan het aangegeven aantal rekenen wij een toeslag van 3,50 p.p. op de 
arrangementsprijs 
 

Receptie arrangement A | Vanaf 40 personen  

• Start arrangement met koffie/thee & zoet (buffetvorm)* 

• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. barservice  

• 2 warme hapjes per persoon 

Tijd:  Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

1,5 uur 19,- 16,90 

2,5 uur  25,- 22,20 

 

Receptie arrangement B | Vanaf 40 personen  

• Start arrangement met een glas Cava & zoet (of koffie/thee)* 

• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. barservice 

• 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon  

Tijd:  Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

1,5 uur  21,- 18,70 

2,5 uur  27,-  24,-  

 

Receptie arrangement C | Vanaf 50 personen  

• Start arrangement met een glas Cava & zoet (of koffie/thee)* 

• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. barservice 

• 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon  

• 1 mini broodje hamburger  

Tijd:  Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

2 uur  25,- 22,20 

3 uur  31,- 27,55 

          

Receptie arrangement “Excellent” | Vanaf 50 personen  

• Ontvangst met een glas Cava (of koffie/thee)* 

• Huisgemaakte éénpersoonstaartjes | Assortiment Cutie pie  

• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. barservice  

• 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon  

• Indiase gele currysoep (picardi formaat) 

Tijd:  Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

3 uur  34,-  30,20 

 

https://www.deraedtskelder.nl/arrangement/feestavond-feest-locatie-dordrecht/
https://www.deraedtskelder.nl/arrangement/feestavond-feest-locatie-dordrecht/


 

* Indien er geen koffie, thee of cava gewenst is,  

serveren wij een ander drankje uit het drankenpakket.  

 
Inhoud van het drankpakket:  
Diverse frisdranken, vruchtensappen, alcoholvrij bier (fles), bier van de tap,  
rode wijn, rosé en witte wijn (zoet & droog) 
 
Verantwoord alcohol gebruik  
Er worden geen alcoholhoudende dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar oud. 
Wij schenken één consumptie per persoon tegelijkertijd. Indien er teveel dranken niet of gedeeltelijk 
opgedronken worden, brengen wij deze dranken op basis van nacalculatie in rekening.  
 

“Net dat beetje extra…” 
Bent u op zoek naar net dat beetje extra tijdens een receptie of feestavond? 
Dat kan! Onderstaande toevoegingen gelden voor het gehele gezelschap. 
 
• Cutie pie  

Huisgemaakte éénpersoonstaartjes om van te genieten! 
Vervang het zoet binnen de arrangementen door deze taartjes.  
De beschikbare smaken zijn: Appeltaart, chocoladetaart, cheesecake en carrotcake.  
3,25 p.p incl. btw | 3,00 p.p. excl. btw 

 

• Bites we ♥ | Snack arrangement  

- Indiase gele currysoep (picardi formaat) 

- Mini broodje hamburger  

- Mini frites met mayo 

10,50 p.p incl. btw | 9,65 p.p. excl. btw 

 

• Borrelplateau  

- Diverse vleeswaren zoals Parmaham, Fuet en Salami  

- Oude brokkelkaas   

- Olijven  

3,80 p.p incl. btw | 3,20 p.p. excl. btw 

 

Hapjes  
De verdeling van de hapjes zullen voor 20% bestaan uit vegetarische hapjes. 
Onderstaande hapjes betreffen een indicatie van het assortiment. 
- Bij kleinere gezelschappen worden de hapjes op tafel geserveerd in schaaltjes en/of op een plateau. 
 
Koude hapjes zoals: 
- 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 
 
Warme hapjes zoals:  
- Bitterballen  
- Diverse kleine snacks (zoals kaassoufflé, gehaktballetjes, kipnuggets)  
- Gefrituurde Aziatische snacks (zoals dimsum, garnalen in filodeeg, mini loempia en samosa) 



 

Zoet bij ontvangst zoals: 
- Mini brownie  
- Mini donut 
- Mini macaron 
- Mini muffin 
 

Uitbreidingen  
De receptie kunt u uitbreiden met de volgende onderdelen.   
De meest voorkomende onderdelen staan hieronder uitgeschreven.  

 Prijs INCL. 

BTW p.p.  

Prijs EXCL. 

BTW p.p.  

Dranken    

Ontvangst met kleine Gin-tonic of cocktail (i.p.v. Cava)  5,50 4,55 

Zelf de eerste fles Cava openen (extra fles) | (p.s.)  20,- 16,50 

Hapjes   

Mini frites met mayo | Vanaf 50 stuks te bestellen  3,50 3,20 

Mini broodje bitterbal   3,75 3,45 

Mini broodje hamburger  4,25 3,90 

Mini broodje pulled porc  3,75 3,45 

Pizza broodje   3,50 3,20 

Steambun met kippendijen en saus  6,50 5,95 

Overig   

Schotelgeld | Aansnijden en uitserveren gebak of bruidstaart 0,75 0,69 

Verlenging drank arrangement (per halfuur)  4,50 3,10 

Arrangementen kids | 3 t/m 13 jaar oud    

Drankarrangement | Receptie     15,- 13,75 

Kinderen onder de drie jaar drinken gratis mee 0,- 0,- 

 

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: 

Receptie  

Zaalhuur middag/avond 15:00 uur tot 19:00 uur  

Prijs INCL. 

BTW 

Prijs EXCL.  

BTW  

Zaalhuur bij een omzet tot €1400,-  €200,- €247,95 

Zaalhuur bij een omzet tussen €1400,- tot €1850,- €150,- 

 

€206,60 

 

Zaalhuur bij een omzet tussen de €1850,- tot 2350,- €100,- 

 

€165,30 

Zaalhuur bij een omzet tussen de €2350,- tot 2950,- €50,- 

 

€123,95 

Zaalhuur vervalt bij een omzet boven de €2950,- - - 

 


