
 

WELKOM 
Onderstaand vindt u de informatie over onze lunch-, brunch- en high tea arrangementen     
Dit is slechts een kleine selectie van wat wij voor u in De Raedtskelder kunnen verzorgen.  
 

Lunch, Brunch en High Tea  
De onderstaande arrangementen hebben een starttijd van 1,5 uur en zijn naar wens in tijd en inhoud uit 
te breiden.  
 
De prijzen van de onderstaande arrangementen zijn geldig vanaf 25 personen.  
Bij groepen kleiner dan 25 personen rekenen wij een toeslag van 3,50 p.p. op de arrangementsprijs. 
 
Onderstaand treft u een aantal voorstellen van onze luncharrangementen aan. 
Wij attenderen u er graag op dat naast de onderstaande opties de lunch geheel is aan te passen aan uw 
wensen. Op de laatste pagina van dit document is de lijst met uitbreidingen terug te vinden.  
 

 
 
Broodbeleg: 
“Eenvoudig” beleg zoals:  
Ham, fricandeau, kipfilet, jonge kaas en oude kaas.  
“Luxe” beleg zoals:  
Brie, carpaccio, diverse broodsalades zoals eiersalade en tonijnsalade, Mozzarella en Serranoham.  
 
Lunchbuffet A  

• Vers afgebakken ambachtelijke broodjes | 2 p.p.  
belegd met “eenvoudig” broodbeleg (50% garnituur) 

• Vegetarische wrap | ½ p.p.  

• Zoet 

• Handfruit  

• Melk en vruchtensappen  
 

Lunch A Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

Buffet 16,- 14,70 

 
Lunchbuffet B  

• Vers afgebakken ambachtelijke broodjes | 2 p.p.  
belegd met 50% “eenvoudig” beleg en 50% “luxe” beleg. (100% garnituur)  

• Brioche broodje met vegetarisch beleg 

• Zoet 

• Handfruit  

• Melk en vruchtensappen   
     

Lunch B Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

Buffet 17,50 16,05 



 

Lunchbuffet Deluxe  

• Kopje soep (wisselend per seizoen)  

• Vers afgebakken ambachtelijke broodjes | 2 p.p.  
belegd met “luxe” beleg. (100% garnituur)  

• Huisgemaakte quiche 

• Salade  

• Frisse fruitsalade  

• Melk, vruchtensappen, plat- en bruisend water  
 

Lunch Deluxe Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

Buffet 19,50 17,90 

 
Lunchbuffet “De Raedtskelder”  

• Kopje soep (wisselend per seizoen)  

• Vers afgebakken ambachtelijke broodjes | 2 p.p.  
belegd  met “luxe” beleg. (100% garnituur)  

• Zacht broodje ambachtelijke kroket geserveerd met mosterd | 1 p.p.  

• Salade  

• Frisse fruitsalade 

• Koffie, thee, melk, vruchtensappen, plat- en bruisend water  
 

Lunch De 

Raedtskelder  

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

Buffet 22,50 20,65 

 
Brunch & High Tea  
Onderstaand treft u ons brunchbuffet en high tea buffet aan.  
Wij attenderen u er graag op dat naast de onderstaande opties deze arrangementen geheel zijn aan te 
passen aan uw wensen.  
 
Brunchbuffet   

• Croissants met boter en jam  

• Diverse soorten brood met zoet beleg, ham en kaas  
(minimaal 8 soorten beleg) Om zelf het brood mee te beleggen 

• Scones met clotted cream en jam  

• Salade  

• Huisgemaakte quiche  

• Yoghurt met crusli en vers fruit  

• Melk, vruchtensappen, plat- en bruisend water  
  

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

Buffet 25,- 22,95 

 

 



 

High tea buffet  

• Scones met clotted cream en jam 
• Sandwiches met divers beleg zoals: Serranoham, zalm en eiersalade  
• Huisgemaakte quiche  
• Frisse fruitsalade  
• Huisgemaakte patisserie & een Cutie Pie om te delen (wisselend assortiment) 
• Royaal assortiment van diverse thee | Thermoskannen met heet water 
• Supplementen: Verse munt, gember, schijfjes citroen en honing 

 

High Tea  Prijs INCL.BTW p.p.  Prijs EXCL. BTW p.p.  

Buffet 24,-  22,-  

 

Uitbreidingen 

Bovenstaande arrangementen kunt 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.  

Dranken   

Koffie en thee (In buffetvorm) | 1,5 uur  3,50 3,20 

Frisdrank | Vanaf p.s. 2,60 2,30 

Cappuccino, koffie verkeerd en Latte Macchiato  | Vanaf p.s. 2,60 2,30 

Toevoegingen | Hartig    

Broodje ambachtelijke kroket geserveerd met mosterd  3,50 3,20 

Kop soep | Kleine portie  3,50 3,20 

Kop soep | Grote portie  4,80 4,40 

Quiche | Eenpersoons portie  5,- 4,60 

Toevoegingen | Zoet     

Brownie of Blondie 2.75 2,55 

Croissant 2,25 2,05 

Cutie Pie | Huisgemaakt eenpersoonstaartje 3,75 3,45 

Fruitsalade   3,50 3,20 

Scone met clotted cream en jam  2,50 2,30 

Extra ’s   

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 ingedekt met tafellinnen   1,50 1,25 

Verlenging arrangement (per halfuur)  4,50 4,15 

 
Soepen 
- Italiaanse tomatensoep met room 
- Oosterse runderbouillon met bief 
- Courgette-komkommersoep met Julienne gesneden groenten 
 
Cutie Pie  
- Appeltaartje - Carrotcake – Cheesecake – Chocoladetaartjes  
 



 

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,- 

 


