Welkom
Gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk!
Een mooie en spannende tijd breekt aan.
Zijn jullie op zoek naar een exclusieve locatie waar de sfeer warm en persoonlijk aanvoelt?
Dan bent u bij De Raedtskelder aan het juiste adres!
Wij vullen graag samen met jullie deze dag in, zodat u en uw gasten een prachtige dag gaan beleven.
Zonder zorgen, mét sfeer, intimiteit en heerlijk eten.
U kunt elk moment van uw huwelijksdag vieren in de Raedtskelder.
Ideaal wanneer u vanuit het Stadhuis direct afdaalt voor een lunch, diner of receptie.
Wij kunnen arrangementen samenstellen voor de gehele dag maar net zo graag verzorgen wij een
gedeelte van deze bijzondere dag. Ons team heeft al jaren ervaring met het organiseren van bruiloften en
andere evenementen.
Wij denken graag met u mee, een persoonlijke benadering staat bij ons hoog in het vaandel.
Wij nodigen jullie graag uit voor een eerste gesprek.
Zo kunnen wij u kennis laten maken met onze locatie en alle mogelijkheden.
Na dit gesprek maken wij graag een offerte voor u op.
Neem zeker contact met ons op!
Openingstijden kantoor
Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur
Mail: info@deraedtskelder.nl | Telefoonnummer: 078-6356358
De prijzen in dit document zijn geldig tot 01.01.2022

Ceremonie
De ceremonie laten plaatsvinden in De Raedtskelder zelf? Dat kan!
Wij bespreken samen met u de opstelling en zullen zorgen dat alles bij binnenkomst klaarstaat voor de
ceremonie.
Het is enkel mogelijk om de ceremonie te laten plaatvinden in De Raedtskelder i.c.m. aanvullende
catering: In de vorm van een lunch, receptie een diner en/of een feestavond.
• Ceremonie opstelling
De Raedtskelder beschikt over één zaal.
In deze zaal zijn de volgende opstellingen tijdens een ceremonie mogelijk:
- Theater opstelling
max. 55 personen
- Staand event
max. 80 personen
Wij zorgen ervoor dat onze bistro wordt omgebouwd naar de ceremonie opstelling.
Uiteraard zorgen wij er ook voor dat na afloop alles weer terug gaat naar de oorspronkelijke indeling.
Voor het ombouwen van de ceremonie opstelling naar de volgende opstelling houden wij 30 min aan.
Arrangement:

Prijs
INCL.BTW

Prijs
EXCL.BTW

Ceremonie opstelling inclusief
Op- en afbouwkosten

300,-

248,-

Eventuele uitbreidingen:
• Proosten met een glas Cava
6,50 p.p incl. btw | 5,35 p.p. excl. btw
• Zelf de eerste fles openen (extra fles)
20,- incl. btw | 16,50 excl. btw
• Het laten serveren van eigen bruidstaart of zoet
1,50 p.p incl. btw | 1,25 p.p. excl. btw

Koffie & gebak
Jullie gasten ontvangen voor de ceremonie? Dan kan ook bij ons.
De koffie arrangementen zijn te boeken vanaf 20 personen.
Koffie arrangement standaard (60 minuten)
• In buffetvorm (zelfbediening)
• Ontvangst met koffie, thee en karaffen water
• koffiekoekje
5,25 p.p incl. btw | 4,80 p.p. excl. btw
Koffie arrangement excellent (60 minuten)
• In buffetvorm (zelfbediening)
• Ontvangst met koffie, thee en karaffen water
• Assortiment van diverse zoetigheden
6,75 p.p incl. btw | 6,20 p.p. excl. btw

Lunch
Onderstaande lunchbuffetten zijn beschikbaar vanaf 25 personen.
Wij bieden verschillende arrangementen aan maar uiteraard is het ook mogelijk om de arrangementen
naar wens samen te stellen. De prijzen van de lunchbuffetten en de bijbehorende zaalhuur zijn
gebaseerd op een arrangementsduur van 1,5 uur.
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

High Tea
Onderstaande high tea arrangementen zijn beschikbaar vanaf 20 personen, de prijzen van de high tea
arrangementen en de bijbehorende zaalhuur zijn gebaseerd op een arrangementsduur van 2 uur.
Wij bieden verschillende arrangementen aan maar uiteraard is het ook mogelijk om de arrangementen
uit te breiden met een van de onderstaande toevoegingen. Het is helaas niet mogelijk om de
onderstaande arrangementen glutenvrij en/of lactose vrij aan te bieden.
High tea
• Scones met clotted cream en jam
• Sandwiches met ham en eiersalade
• Huisgemaakte quiche om te delen
• Huisgemaakte patisserie & een Cutie Pie om te delen (wisselend assortiment)
• Royaal assortiment van diverse thee
22,50 p.p incl. btw | 20,65 p.p. excl. btw
High tea “Deluxe”
• Scones met clotted cream en jam
• Sandwiches met serranoham en zalm
• Huisgemaakte quiche om te delen
• Kopje tomatensoep
• Huisgemaakte patisserie & een Cutie Pie om te delen (wisselend assortiment)
• Royaal assortiment van diverse thee
• Karaffen water op tafel
• Supplementen: Verse munt, gember, schijfjes citroen en honing
24,50 p.p incl. btw | 22,50 p.p. excl. Btw
High ice tea
Naast onze High Tea en High Tea Deluxe serveren wij ook een zomerse versie.
De verkoelende High Ice Tea: Genieten van huisgemaakte heerlijkheden, twee soorten Ice Tea en
uiteraard sorbetijs als afsluiter.
•
•
•
•
•
•

Twee soorten Ice Tea
Scones met clotted cream en jam
Sandwiches met serranoham en zalm
Wafels met fruit
Huisgemaakte patisserie & een Cutie Pie om te delen (wisselend assortiment)
Sorbetijs
22,50 p.p incl. btw | 20,65 p.p. excl. btw

Receptie
Onderstaand vindt u een aantal voorstellen voor recepties.
Receptie arrangement A
• Ontvangst met koffie/thee & zoet
• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
• 2 warme hapjes per persoon
Tijd:

Prijs INCL.BTW p.p.

Prijs EXCL. BTW p.p.

1,5 uur

18,-

16,-

2 uur

21,-

18,65

2,5 uur

24,-

21,35

Receptie arrangement B
• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet
• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
• 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon
Tijd:

Prijs INCL.BTW p.p.

Prijs EXCL. BTW p.p.

1,5 uur

20,-

17,80

2 uur

23,-

20,45

2,5 uur

26,-

23,10

Receptie arrangement C
• Ontvangst met een bruisend glas Cava of koffie/thee & zoet
• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
• 2 warme hapjes en 1 koud hapje per persoon
• 1 broodje mini hamburger of 1 pizza punt*
Tijd:

Prijs INCL.BTW p.p.

Prijs EXCL. BTW p.p.

2 uur

24,-

21,35

2,5 uur

27,-

24,-

3 uur

30,-

26,65

Diner
Hieronder vindt u een greep uit de tal van mogelijkheden die wij bieden om uw diner zo aangenaam
mogelijk te maken. Wij attenderen u er graag op dat naast de onderstaande gerechten uw diner geheel is
aan te passen aan uw wensen. Het is mogelijk om vanaf 15 personen de locatie af te huren voor een
besloten diner. Naast uw offerte sturen wij ook de volledige informatie mee m.b.t. diner.
Uiteraard kunt ook alvast via deze link: het menu bekijken.
Prijs INCL.
BTW p.p.

Prijs EXCL.
BTW p.p.

Keuze driegangendiner

35,-

32,10

Keuze viergangendiner

42,-

38,55

Kindermenu driegangen

14,-

12,85

Sharing dinner (3 gangen)

38,-

34,85

Walking dinner (prijs vanaf)

37,-

33,95

Ontvangstarrangement ( ½ uur)

10,-

8,90

Diner drankarrangement (3 uur)

20,-

17,80

Walking dinner drankarrangement (3 uur)

25,-

22,20

Afterdinner drankarrangement ( ½ uur)

10,-

8,90

Artiestenmaaltijd prijs p.p.

14,50

13,30

Bruidstaart als nagerecht (korting op het diner p.p.)

-1,50

-1,35

Voedselallergie (een toeslag voor het gehele diner p.p.)

3,50

3,20

Diner arrangementen

Drank arrangementen

Extra

Bij bovenstaande diners serveren wij vóór de eerste gang brood met smeersels op tafel
Duur diner
Voor de duur van een zittend diner rekenen wij minimaal 3 uur.
Naar wens is de duur en invulling van het arrangement natuurlijk aan te passen.
Belangrijk: Het goed om te weten dat de keuken een tijdschema gebruikt. Wellicht zijn er zaken die
tussen de gangen staan gepland zoals een toespraak, wij verzoeken u dit in overleg te doen met het
team van De Raedtskelder, zodat wij rekening kunnen houden met jullie planning en het uitserveren
van de gangen hierop aan te passen.
Voedselallergie
Mochten er voedselallergieën zijn, dan horen wij dit graag zeven dagen voor aanvang.
Voor aanpassingen aan het diner rekenen wij een toeslag van 3,50 p.p.
Gerechten voor gasten met een voedselallergie vallen buiten deze keuze. Onze chef zal rekening houden
met de allergieën en op de dag/avond zelf een bijbehorend gerecht samenstellen.
Vooraf kiezen
Met uitzondering van het dessert kunt u per gang een keuze maken uit twee gerechten die wij tijdens het
diner zullen serveren. Op de avond van het diner maken de gasten ter plaatse een keuze uit de twee
gerechten die u vooraf heeft gekozen.
Driegangendiner: twee voorgerechten - twee hoofdgerechten - een dessert
Viergangendiner: twee voorgerechten - twee voorgerechten - twee hoofdgerechten - een dessert
Keuze uit drie of meerdere keuzes tijdens het voor- en hoofdgerecht behoort niet tot de mogelijkheid.

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 het drankpakket 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 uur

27,-

24,-

4,5 uur

28,-

24,90

5 uur

31,-

27,55

Feestavond arrangement B
• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet
• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
• 5 warme hapjes per persoon
Tijd:

Prijs INCL.BTW p.p.

Prijs EXCL. BTW p.p.

4 uur

29,-

25,80

4,5 uur

30,-

26,65

5 uur

33,-

29,35

Feestavond arrangement C
• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet
• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
• 4 warme hapjes en 2 koude hapjes per persoon
Tijd:

Prijs INCL.BTW p.p.

Prijs EXCL. BTW p.p.

4 uur

31,-

27,55

4,5 uur

32,-

28,45

5 uur

35,-

31,10

Feestavond arrangement D
• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet
• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
• 4 warme hapjes 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 uur

34

30,20

4,5 uur

35,-

31,10

5 uur

38,-

33,80

Feestavond arrangement “Excellent”
• Ontvangst met een bruisend glas Cava & zoet
• Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes
• 3 warme hapjes 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.

5 uur

40,-

35,55

Dranken
De drankarrangementen zijn zorgvuldig door ons samengesteld en zijn gebaseerd op gezelschappen in de
familiaire sfeer. Hierbij uitgaande van verschillende soorten arrangementen en “drinkers” aanwezig in
een gezelschap. Drankjes die voor de start van een arrangement gedronken worden zullen op basis van
nacalculatie in rekening worden gebracht. De btw-splitsing van de drankarrangementen wordt verdeeld
op de offerte en de eindfactuur in 70% btw laag en 30% btw hoog
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)

“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:
•

Uitbreiding onbeperkt drankpakket
Maar het is ook zeker mogelijk om het drankpakket uit te breiden met diverse sterke dranken.
Zoals: Amaretto, Bacardi, Baileys, Campari, Cointreau, Licor 43, Malibu, Port (rood en wit),Sherry
en Wodka.
(Deze toevoeging geldt voor het hele gezelschap)
7,50 p.p incl. btw | 6,20 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)
5,50 p.p incl. btw | 4,55 p.p. excl. btw
Als vervanging van het glas Cava uit bovenstaande arrangementen

•

Gin-tonic kar
Twee 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 45 serves, daarna 8,- per Gin-tonic)
450,- incl. btw | 330,60 excl. btw

Hapjes
De hapjes worden per ronde geserveerd. Per ronde zal 20% bestaan uit vegetarische hapjes.
Onderstaande hapjes betreffen een indicatie van het assortiment.
Borrelplateau
Toe te voegen aan het arrangement
• Diverse vleeswaren zoals Parmaham, Fuet en Salami
• Oude brokkelkaas
- geserveerd op houten plankjes en/of etagères 1 per 10 personen
Pinchos zoals:
Toe te voegen aan het arrangement
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
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)
- De warme hapjes worden geserveerd met bijpassende sauzenZoet bij ontvangst zoals:
• Mini brownie
• Mini donuts
• Mini macarons
• Soesjes
• Mini muffin

Hapjesbuffet
De feestavond kunt u uitbreiden met een hapjesbuffet gedurende 1,5 uur.
staan er heerlijke mini gerechtjes klaar waar al feestend van kan worden genoten.
Een hapjesbuffet is 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 “Tapas”
•
•
•
•
•

•

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

Zaalhuur
Voor het afhuren van onze locatie berekenen wij per dagdeel de zaalhuur.
Het combineren van verschillende arrangementen kan een korting v/d zaalhuur met zich meebrengen.
Wij maken de bijbehorende zaalhuur inzichtelijk in een offerte op maat.
Plaatst u een boeking op maandag, dinsdag of op woensdag?
Dan ontvangt u een korting van 25% op de zaalhuur.

