
 

WELKOM 
Onderstaand vindt u informatie over onze arrangementen.   
Dit is slechts een kleine selectie van wat wij voor u in De Raedtskelder kunnen verzorgen.  
Uiteraard zijn deze arrangementen en bijbehorende tijden naar wens aan te passen. 
Wij zullen dit verwerken in een op maat gemaakte offerte.  
 
Naast een offerte op maat ontvangt u de volledige informatie m.b.t. onze locatie.         
Voor eventuele vragen, opmerkingen en of suggesties kunt u uiteraard contact met ons opnemen.   

 

Receptie  
Onderstaand vindt u een aantal voorstellen voor recepties. 

 

Receptie arrangement 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 

 

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

1,5 uur 17,-  15,10 

2,5 uur  20,-  17,75 

 

Receptie arrangement 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 

 

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

1,5 uur 19,- 16,90 

2,5 uur  22,-  19,55 

          

Receptie arrangement C  
ZEER GESCHIKT ALS AFSCHEIDSBORREL OF JUBILEUM   

• Ontvangst met een bruisend glas Cava of 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 en 1 koud hapje per persoon uit assortiment A 

• 1 broodje mini hamburger of 1 pizza punt* 

 

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

2 uur  23,-  20,45 

3 uur  26,-  23,10 

            

(De btw-splitsing van onze arrangementen wordt verdeeld in 70% btw laag en 30% btw hoog) 

mailto:info@deraedtskelder.nl


 

Feestavond  
Onderstaand vindt u een aantal voorstellen voor een feestavond.  
De onderstaande arrangementen zijn te boeken vanaf 40 personen.  
 

Feestavond arrangement 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 

 

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

4,5 uur  27,- 24,- 

5 uur  30,-   26,65 

 

Feestavond arrangement 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 

 

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

4,5 uur  29,-  25,75 

5 uur  32,-  28,45 

 

Feestavond arrangement 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 hapjes per persoon  

  

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

4,5 uur  31,-  27,55 

5 uur  34,- 30,20 

           

Feestavond arrangement 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 hapjes per persoon  

• LATE NIGHT SNACK: Puntzakje frites met mayonaise  

 

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

4,5 uur  33,-  29,35 

5 uur  36,-  32,-  

 

 



 

Feestavondarrangement ‘excellent’ 
• 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 

• 3 warme hapjes uit assortiment B en 1 koud hapje per persoon  

• Borrelplateaus (diverse vleeswaren en oude brokkelkaas) 

• LATE NIGHT SNACK: Puntzakje frites met mayonaise  

 

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

4,5 uur  35,-  31,10 

5 uur  38,-  33,75 

 

 

* HOLLANDSE BAR  

Frisdranken, vruchtensappen, tapbier, maltbier, wijn, port, sherry, vermout (Martini), Jonge Jenever, 

Oude Jenever, Bessenjenever en Vieux.  

 

“Net dat beetje extra…” 
Bent u op zoek naar net dat beetje extra tijdens een receptie of feestavond? 

Dat kan! Wij informeren u graag over de volgende opties: 

 

• Al onze arrangementen bestaan uit de ‘Hollandse bar’ 

Maar het is ook zeker mogelijk om dit uit te breiden met ons Buitenlandse  

drank assortiment.  

(Deze toevoeging geldt voor het hele gezelschap) 

5,- p.p incl. btw | 4,15 p.p. excl. btw 

 

• Gin-tonics & Cocktails  

Ontvang uw gasten met een kleine Gin-tonic of een kleine Cocktail. 

U heeft de keuze uit: Gin-tonic, Mojito, Piña Colada of Maj Tai  

(Deze toevoeging geldt voor het hele gezelschap) 

5,- p.p incl. btw | 4,15 p.p. excl. btw 

 

• Gin-tonic kar 

Vanaf 22:00 uur tot 0:00 uur genieten van heerlijke Gin-tonics. 

Een echte Gin-tonic kar bemand door een barman die drie soorten  

Gin-tonic met passende garnituren voor u en uw gasten schenkt.  

(Prijs op basis van 60 serves, daarna 6,- per Gin-tonic) 

400,- incl. btw | 330,60 excl. btw 

       

          

 

 

 



 

Hapjes  
Onderstaande hapjes betreffen een 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 

 

Borrelplateau 
Geserveerd op houten plankjes en/of etagères 1 per 10 personen 
 

• Diverse vleeswaren zoals Parmaham, Fuet en Salami 

• Oude brokkelkaas 

- geserveerd op houten plankjes en/of etagères 1 per 10 personen 

 

Warme Hapjes  
Assortiment A  

• Diverse kleine snacks (zoals kaassoufflé, gehaktballetjes, kipnuggets)  

• Bitterballen  

• Mini loempia’s en samosa’s 

- geserveerd met bijpassende sauzen- 

 

Warme Hapjes  
Assortiment B  

• Gefrituurde dimsum   

• Garnalen in filodeeg 

• Diverse kleine snacks (zoals kaassoufflé, gehaktballetjes, kipnuggets)  

• Bitterballen 

- geserveerd met bijpassende sauzen-  

 

Pinchos  
Hapjes op handzame prikkers (per 20 stuks per “soort”, minimale afname van 60 stuks)  

• Chorizo, zongedroogde tomaat en olijf 

• Gemarineerde gamba met groene olijf 

• Gekruide Mozzarella met Cherrytomaat en verse Basilicum 

• Prosciutto met blanke druif 

• Lolly van carpaccio, Tramezzini brood en pesto  

 
Zoet bij ontvangst 

• Mini donuts 

• Mini macarons 

• Soesjes 

• Mini muffin 



 

Avondbuffet  
De feestavond kunt u uitbreiden met een hapjesbuffet.  

Naast de kleine hapjes uit het gekozen arrangement staat er een buffet voor jullie klaar met heerlijke 

mini gerechtjes waar al feestend van kan worden genoten.  

De buffetten zijn niet maaltijd vervangend. 

 

Avondbuffet “Kaas”  
• Een houten plank met diverse kazen zoals: 

o Jonge- en oude kaas 

o Witte schimmelkaas 

o Rode schimmelkaas 

o Blauwe schimmelkaas 

o Geitenkaas  

• Assortiment van vijgenbrood en toast 

• Appelstroop en compôte 
 

Avondbuffet “Oosters” 
• Gemarineerde kippendijen 

Oosters gemarineerde kippendijen met pindasaus geserveerd met gebakken uitjes en atjar 

• Atjar Tjampoer 

Oosterse koolsalade in zoetzuur 

• Gebakken uitjes en seroendeng (gezoete gebakken kokos) 

• Assortiment van brood met smeersels 
 

Avondbuffet “Tappas”  

• Spaanse salada patatas el piñas  
Salade op basis van aardappel met verse ananas en diverse soorten fruit 

• Albondigas 
Spaanse gehaktballetjes in een goed gevulde tomatensaus 

• Pollo con ajo                                                                                     
Gekruide warme kippenpootjes met knoflook 

• Patatas bravas  
Pittig gekruide gebakken aardappelpartjes 

• Diverse kleine tapas gerechten zoals: 
o Calamares 
o Diverse olijven 
o Chorizo worstjes 
o Gemarineerde gamba’s 
o Gemarineerde ansjovis 

• Assortiment van brood met smeersels 
   
 

 
 

 

 

 

 



 

Uitbreidingen 
De receptie of feestavond 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.  

Arrangementen    

Koffie arrangement buffetvorm standaard (30 minuten)    5,75 5,25 

Koffie arrangement buffetvorm excellent   (30 minuten) 7,25 6,65 

Ontvangst met kleine Gin-tonic of cocktail 5,- 4,15 

Ontvangst glas Cava  5,- 4,15 

Toevoeging Buitenlands drank assortiment  5,- 4,15 

Hapjes   

Avondbuffet “Kaas”  10,- 9,20 

Avondbuffet “Oosters”  10,- 9,20 

Avondbuffet “Tapas” 14,- 12,85 

Borrelplateau  2,- 1,85 

Extra koud hapje                        1,- 0,90 

Extra warm hapje (A) 1,- 0,90 

Extra warm hapje (B) 1,20 1,10 

Mini puntzakje frites met mayo 2,75 2,50 

Mini broodje bitterbal   3,75 3,45 

Mini broodje hamburger  3,75 3,45 

Mini broodje pulled porc  3,75 3,45 

Mini puntzakje frites met mayo 2,75 2,50 

Pincho  2,- 1,85 

Pizza punt – assortiment-  2,50 2,30 

Steambun met kippendijen en saus  4,50 4,10 

 Prijs  

INCL.BTW 

Prijs 

EXCL.BTW 

Extra   

Bloemen in tafelvaasje (prijs vanaf)  35,-  

Gin-tonic kar 400,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zaalhuur 

Voor het afhuren van onze locatie berekenen wij per arrangement de zaalhuur. 
Het combineren van verschillende arrangementen kan een korting v/d zaalhuur met zich meebrengen.  
Plaatst u een boeking op maandag, dinsdag of op woensdag?  
Dan ontvangt u een korting van 25% op de zaalhuur.  
  
Zaalhuur ochtend/middag (tussen 09:00 uur tot 15:00 uur)  
tot € 1250,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 200,-  
€ 1250,- tot € 1750,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 150,- 
€ 1750,- tot € 2250,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 100,- 
Vanaf € 2250,- omzet, vervalt de zaalhuur 
 
Zaalhuur middag/avond (tussen 15:00 uur tot 19:30 uur)  
tot € 1250,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 250,-  
€ 1250,- tot € 1750,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 200,- 
€ 1750,- tot € 2250,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 150,- 
Vanaf € 2250,- omzet, vervalt de zaalhuur 
 
Zaalhuur avond (tussen 19:30 uur tot 01:30 uur)  
tot € 1250,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 300,-  
€ 1250,- tot € 1750,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 250,- 
€ 1750,- tot € 2250,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van 200,- 
Vanaf € 2250,- omzet, vervalt de zaalhuur 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------
Contact  
Voor eventuele vragen, opmerkingen en of suggesties kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

Openingstijden kantoor  
Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur 
Mail: info@flesenmes.nl | Telefoonnummer: 078-6356358  
Bovengenoemde prijzen zijn geldig tot 01.09.2021  
 


