
 

 

Walking dinner  

Geniet in een informele sfeer van een staand diner in een tijdsbestek van gemiddeld 3,5 uur. 
De verschillende gangen worden gevuld met diverse kleine gerechten.         
Alle gerechten worden geserveerd op handzaam, trendy servies en zijn met 1 vorkje of met de hand te eten. 
Al deze gerechtjes bij elkaar vormen samen een volledig diner.  
 
De prijzen en personele inzet in dit document zijn gebaseerd op groepen vanaf 40 personen.  
Uiteraard is het ook mogelijk om het walking dinner af te nemen voor “kleinere” gezelschappen.  
Wij maken de prijzen en de personele bezetting graag inzichtelijk in een offerte op maat.   

 
Arrangementen 

(Prijzen vanaf 40 personen) 

Aantal 

gangen 

Prijs INCL.BTW p.p. Prijs EXCL. BTW 

p.p. 

Food    

Walking dinner (keuze) 5 36,- 33,05 

Walking dinner (keuze)  6 42,- 38,55 

Walking dinner (keuze)  7 45,- 41,30 

Walking dinner Streetfood  6 28,- 25,70 

Dranken | Walkingdinner    

Diner ontvangstarrangement met Cava (30 min) - 10,-  8,90 

Diner drankarrangement | 3 uur - 26,50 21,75 

Diner drankarrangement | 4 uur - 32,50 28,90 

Arrangementen kids | 3 t/m 13 jaar oud    

Kindermenu drankarrangement | 3 uur  - 12,50 11,50 

Kindermenu drankarrangement | 4 uur  - 15,- 13,75 

Extra ’s     

Bruidstaart als nagerecht (korting op het diner p.p.)  -1,50 -1,35 

Voedselallergie (toeslag p.p. gehele diner)    3,50 3,20 

 

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: 

Diner  

 

Prijs INCL. 

BTW 

Prijs EXCL.  

BTW  

Zaalhuur bij een omzet tot €900,- €200,- €165,30 

Zaalhuur bij een omzet tussen €900- tot €1700,- €125,- 

 

€103,30 

Zaalhuur bij een omzet tussen €1700,- tot €2100,-  €50,-  €41,30 

Zaalhuur bij een omzet boven de €2100,- €0,- €0,- 

 

 



 

Informatie 
 
Duur diner 
Voor de duur van een walking dinner rekenen wij minimaal 3 uur.  
Naar wens is de duur en invulling van het arrangement natuurlijk aan te passen.  
 
Vegetarisch  
In onderstaande menulijst zijn vlees-, vis- en vegetarische gerechten terug te vinden.  
Mochten er gasten vegetarisch eten, geen probleem uiteraard!  Middels het bevestigingsformulier geeft u aan 
hoeveel gasten er vegetarisch zullen eten, onze chef zal rekening houden met de vegetarische gasten en op de 
dag/avond zelf een bijbehorend gerecht samenstellen.  
Wanneer door te geven? | Uiterlijk 7 dagen voor aanvang  middels het bevestigingsformulier  
 
Voedselallergie 
Aanpassingen tijdens een lunch en/of diner kunnen een meerprijs met zich meebrengen.  
Onze chef zal rekening houden met de allergieën en op de dag/avond zelf een bijbehorend gerecht 
samenstellen.  
Wanneer door te geven? | Uiterlijk 7 dagen voor aanvang  middels het bevestigingsformulier 
 
Kindermenu | 3 t/m 13 jaar oud  
Voorgerecht: Kopje soep 
Hoofdgerecht: Frietjes met een kroket of kipnuggets geserveerd met mayonaise en appelmoes. 
Dessert: Een waterijsje. 
Een kindermenu gaat in combinatie met een kindermenu drankarrangement. 
 

Dranken 
De drankarrangementen zijn gebaseerd op gezelschappen in de familiaire sfeer.  
Hierbij uitgaande van verschillende soorten “drinkers” aanwezig in een gezelschap. 
 
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) 
 
Diner ontvangstarrangement         
Ontvangst met een glas Cava , onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. bar- en plateauservice 
gemengde noten en zoute roomboterkoekjes op tafel. 
 
Diner drankarrangement  
Onbeperkt gebruik van het drankpakket d.m.v. plateauservice 
en plaatsen wij water en wijn op tafel. Na afloop serveren wij een kopje koffie of thee. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Stel zelf uw walking dinner samen…  

Onderstaand treft u een lijst met de keuze mogelijkheden per walking dinner aan. 
De gerechtjes te samen vervangen een complete maaltijd van ongeveer 600 gram per persoon. 

 
Stel uw eigen walking dinner samen volgens onderstaand schema: 

Alle diners starten met divers vers brood en smeersels. 

Walking Dinner (keuze) – aantal gerechtjes 5 6 7 

Voorgerecht 1 2 2 

Tussengerecht 1 1 2 

Vleesgerecht 1 1 1 

Visgerecht 1 1 1 

Dessert 1 1 1 

 
Voorgerechten: 

-Gazpachio van rode biet met schuim van boeren yoghurt en een garnituur van rettich 
-Briochbroodje met gebraden eendenborst en een compote van gecarameliseerde rode ui 

-Boerengeitenkaas met een crème van avocado en dragon, little gem sla en mayonaise van tuinkers 
-Kleine caesar salade met gemarineerde gamba, ei en Parmezaanse kaas 

 
Tussengerechten: 

-Hartige taart met venkel, gerookte hoender, mascarpone en passende topping 
-Romige vissoep met garnituur van garnaaltjes, bosui en crouton 

-Spiesje van Japans gemarineerde hoender met een salade van noedels en een dressing van soya en yuzu 
-Klassieke Italiaanse versie van spoom, luchtige ijsmousse van passievrucht met een scheutje prosecco 

 
Vleesgerechten: 

-Spiesje van gemarineerde varkenshaas met een kers trostomaatje, ratatouille en een saus  
afgemaakt met blauwe kaas 

-Op Italiaanse wijze gestoofde tomaat en eigen jus 
-Roulleaux van hoender en rookamandel op een zalf van aardappel met een salade van haricots verts, spek en 

dragon afgemaakt met een jus van kalf en truffel 
 

Visgerechten:  
-Gegrilde rug van kabeljauw op een vadouvan parelgort, gepofte kers trostomaat en een Beurre Blanc 

-Zeewolffilet omwikkeld met parmaham en salie op een warme salade van aardappel en pompoen en een jus 
van witte wijn en Parmezaanse kaas 

-Doradefilet met bulgur, piperade van paprika, bosui en koriander en een jus van saffraan 
 

 Desserts:  
-Witte chocolade cheesecake met een mousse van pure chocolade en een kletskop van framboos 

-Gemarineerd roodfruit met een mousse van witte chocolade en sambucca 
- Pistache sponge cake met een gel van mango, passievruchten bavaroise en een krokantje van noten 

 
Walking streetfood dinner (6 gangen) 

In een tijdsbestek van 2,5 uur genieten u en uw gasten van een zestal streetfood gerechten die staand te eten 
zijn. Samen vormen deze gerechten een complete maaltijd en een deel van de gerechten wordt in het zicht 

van de gasten afgemaakt.  Alle gerechtjes zijn met de hand of passend eetgerei te eten en worden op 
disposables aangeboden. Uiteraard zijn tijden en aantal gangen aan te passen naar uw wensen. 

 
-Soep in een glaasje 

-Loempia 2 p.p. 
-Pokebowl 

-Steamed bun met kippendij 
-Mini burger 

-Cheesecake met chocolade mousse 


