
	

 
WELKOM 
Bedankt voor u interesse in onze arrangementen. 
Onderstaand vindt u informatie over onze arrangementen.   
Dit is slechts een kleine selectie van wat wij voor u in De Raedtskelder kunnen verzorgen. 
Graag stellen wij samen met u geheel naar uw wensen een receptiearrangement samen. 
Voor eventuele vragen, opmerkingen en of suggesties kunt u uiteraard contact met ons opnemen.   

 
RECEPTIE  
Onderstaand vindt u een aantal arrangementvoorstellen voor recepties.  
 

RECEPTIEARRANGEMENT 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 

 
INCL. BTW   

1.5 uur € 17.00 p.p.  
2.5 uur € 20.00 p.p.  

 

RECEPTIEARRANGEMENT  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 

 
          INCL. BTW   

1.5 uur € 19.00 p.p.  
2.5 uur € 22.00 p.p.  

 

RECEPTIEARRANGEMENT  C  
ZEER GESCHIKT ALS AFSCHEIDSBORREL OF JUBILEUM   

• Ontvangst met een bruisend glas Cava of filterkoffie/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* 
*(de keuze geldt voor de gehele groep en vernemen wij graag 1 week van tevoren) 

           
INCL. BTW   

2 uur € 23.00 p.p. 
LIEVER EEN HALF UURTJE LANGER?  
DAT KAN VOOR € 2.50 EXTRA PER PERSOON! 
(De btw-splitsing van onze arrangementen wordt verdeeld in 70% btw laag en 30% btw hoog) 
 

 



	

 
FEESTAVOND 
Onderstaand vindt u een aantal arrangementvoorstellen voor een feestavond  
Dit is slechts een kleine selectie van wat FLES&MES-catering Events voor u kan verzorgen.  
Graag stellen wij samen met u geheel naar uw wensen een feestavondarrangement samen. 
 

FEESTAVONDARRANGEMENT  A  
• Ontvangst met filterkoffie/thee & zoet  
• Onbeperkt gebruik van de ‘Hollandse bar’* d.m.v. bar- en plateauservice  
• Op tafel staan diverse gemengde noten en zoute roomboterkoekjes 

                 INCL. BTW   
           4.5 uur     € 27.00 p.p.    
          5.0 uur     € 30.00 p.p.    
          5.5 uur     € 33.00 p.p.  
 

FEESTAVONDARRANGEMENT 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 

          INCL. BTW  
4.5 uur € 29.00 p.p.  
5.0 uur € 32.00 p.p.  
5.5 uur € 34.00 p.p.  

 

FEESTAVONDARRANGEMENT 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 hapje per persoon  

          INCL. BTW  
4.5 uur € 31.00 p.p.  
5.0 uur € 34.00 p.p.    
5.5 uur € 36.00 p.p. 
  

FEESTAVONDARRANGEMENT 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 hapje per persoon  
• LATE NIGHT SNACK: Puntzakje frites met mayonaise  

INCL. BTW  
4.5 uur € 33.00 p.p.  
5.0 uur € 36.00 p.p.  
5.5 uur € 38.00 p.p.  

 
 
 



	

 
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  

 
INCL. BTW  

4.5 uur € 35.00 p.p.  
5.5 uur € 38.00 p.p.  
5.5 uur € 40.00 p.p. 

* 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 uw receptie of feestavond? 
Dat kan! Wij informeren u graag over de volgende opties: 
 

• Al onze arrangementen bestaan uit de ‘Hollandse bar’ 
*Frisdranken, vruchtensappen, tapbier, maltbier, wijn, port, sherry, vermout (Martini), Jonge 
Jenever, Oude Jenever, Bessenjenever en Vieux.  
 
Maar het is ook zeker mogelijk om dit uit te breiden met ons Buitenlandse  
drank assortiment. Hiervoor berekenen wij een toeslag van € 3,50 p.p.  
(Deze toevoeging geldt voor het hele gezelschap) 

INCL. BTW  
Toeslag € 3,50 p.p.  
 

• 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 keuze geldt voor het hele gezelschap) 

INCL. BTW  
Toeslag € 4,50 p.p. 

 
• 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)       
         INCL. BTW 
         € 400,- 

 
 



	

 
HAPJES  ASSORTIMENT  
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 

 

BORRELPLATEAUS 
• 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 dim sum   
• Garnalen in filodeeg 
• Diverse kleine snacks (zoals kaassoufflé, gehaktballetjes, kipnuggets)  
• Bitterballen 

- geserveerd met bijpassende sauzen 
 

PINCHOS – HAPJES OP HANDZAME PRIKKERS 
• 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  

De pincho’s gaan per 20 stuks per soort, met een minimale afname van 60 stuks. 
 

ZOET BIJ ONTVANGST 
• Mini donuts 
• Mini macarons 
• Soesjes 
• Mini muffin 

 
  



	

 

 
AVONDBUFFETTEN 
Uw feestavond kunt u uitbreiden met een hapjesbuffet.  
Naast de kleine hapjes uit het door u gekozen arrangement staat er een buffet voor u klaar met heerlijke 
mini gerechtjes waar u al feestend van kunt genieten. 
De buffetten zijn niet maaltijd vervangend. 
 
AVONDBUFFET KAAS  

• Een houten plank met diverse kazen als: 
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 en 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 en smeersels 
   
 
 
 
 
 
 
 

 



	

 
UITBREIDINGEN        

INCL. BTW  
• Glas cava       € 5.00 p.p.  
• (filter)Koffie en thee ter afsluiting     € 2.00 p.p.  
• (filter)Koffie en thee met gebaksbuffet      € 5.50 p.p.  
• Extra koud hapje       € 1.00 p.s.  
• Extra warm hapje A      € 1.00 p.s.  
• Extra warm hapje B      € 1.20 p.s.  
• Pinchos        € 2.00 p.s.  
• Borrelplateaus       € 2.00 p.p. 
• Mini puntzakje frites      € 2.50 p.s.  
• Pizzapunt –assortiment-      € 2.50 p.s.  
• Mini broodje pulled pork met  kool     € 3.50 p.s.  
• Mini broodje hamburger met kaas, bacon en ui   € 3.50 p.s.  
• Avondbuffet kaasplank      € 7.50 p.p.  
• Avondbuffet oosters      € 10.00 p.p. 
• Avondbuffet tapas      € 14.00 p.p. 

       
OVERIGE INFORMATIE  
 

Zaalhuur 
Voor een receptie/feestavond gelden de volgende tarieven voor de zaalhuur: 
tot € 1.000,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van € 300,- 
€ 1.000,- tot € 1.500,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van € 250,- 
€ 1.500,- tot € 2.000,- omzet, rekenen wij een zaalhuur van € 200,- 
€ 2.000,- tot € 2.600,- omzet, rekenen wij zaalhuur van € 150,- 
€ 2.600,- of meer omzet rekenen wij geen zaalhuur 
(Bovenstaande prijzen zijn incl.21% btw) 
 
Geluid & Entertainment (indien van toepassing) 
Natuurlijk is er in de Raedtskelder ook ruimte voor een dj, band of eventueel ander entertainment naar 
wens. Onze eigen geluidsinstallatie is enkel geschikt voor het afspelen van achtergrondmuziek. 
Het maximale vloeroppervlak voor uw entertainment is 2,5 bij 4,5 meter.  
Moment van opbouw voor band of entertainment is in overleg te bepalen (maximaal 1 uur)  
Door aanwezigheid van rookmelders is een rookmachine t.b.v. muziek of entertainment helaas niet 
mogelijk. 
 
Arrangementen 
Alle arrangementen zijn op tijd gebaseerd. Wij staan maximaal 15 minuten voor aanvang klaar om u en 
uw gasten te ontvangen. Wij geven u de gelegenheid na het arrangement rustig te vetrekken, hiervoor 
berekenen wij maximaal 30 minuten. Bij een overschrijding van de eind-/vertrektijd zijn wij helaas 
genoodzaakt om hieruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen.  
	
Definitief aantal personen 
U kunt tot één week voor aanvang het garantieaantal personen doorgeven zoals beschreven in onze 
algemene voorwaarden. Wij brengen minimaal het garantieaantal in rekening.  
Bij een hoger aantal personen rekenen wij de volledige arrangementsprijs per persoon door. De 
personele inzet, drankenvoorraad en foodvoorraad wordt berekend aan de hand van het opgegeven 
aantal personen. Het is van groot belang een juiste inschatting te maken van het aantal personen. 
	



	

 
 
Menukeuze (indien van toepassing) 
Eventuele menukeuze voor het diner of buffet kan uiterlijk één week voor aanvang worden doorgegeven 
per email.  
Indien u gebruik maakt van een diner is 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 dan dit in 
overleg te doen met het personeel, zij zullen aangeven op welke tijden de gerechten worden geserveerd. 
T.b.v. de kwaliteit van het eten, de voortgang enz. is het wenselijk rekening te houden met de 
tijdsplanning. 
 
Verantwoord alcohol gebruik  
Wij schenken geen alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar oud. 
Voor personen onder de 18 jaar oud hanteren wij een aangepaste arrangementsprijs. 
Voor personen jonger dan 18 jaar oud rekenen wij een korting van € 5,- p.p. op de arrangementsprijs. 
Graag horen wij van u hoeveel gasten onder de 18 jaar oud u verwacht op uw receptie of feestavond, 
zodat wij dit aangepaste tarief kunnen meenemen in uw offerte. 
Drankmisbruik wordt niet gewaardeerd en niet toegestaan.  
 
Bruidstaart (indien van toepassing) 
De bruidstaart kan op de dag zelf vanaf 1.5 uur voorafgaand van het event geleverd worden. Indien 
gewenst kan deze in een grote koeling geplaatst worden. LET OP: Het bovenste gedeelte van de 
bruidstaart wordt doorgaans bewaard om na het eerste jaar te nuttigen. Deze taart kan tijdelijk in de 
vriezer van de Raedtskelder worden bewaard maar wordt niet langer dan 2 weken bewaard.  
Houd hier rekening mee, wellicht kan de ceremoniemeester ervoor zorgen dat de taart op de avond zelf 
wordt meegenomen. 
 
Decoratie 
Decoratie is in overleg mogelijk daarbij letten wij op brandveiligheid. Wij geven u ± 1.5 uur de 
gelegenheid voor het aanleveren en plaatsen van decoratie en goederen voorafgaand van het event. Dit 
dient wel van tevoren aangegeven te worden, anders staat u wellicht voor een dichte deur. 
Wij gaan uit van maximaal 1 uur voor het verwijderen en weghalen van decoratie en goederen na het 
event. Sterretjes en confetti zijn binnen niet toegestaan i.v.m. brandveiligheid. 
Na 22.00 uur is het niet toegestaan om buiten de Raedtskelder activiteiten te laten plaatsvinden zoals het 
afsteken van (sier) vuurwerk of het uitzwaaien van het bruidspaar etc. Dit i.v.m. mogelijke geluidsoverlast 
voor omwonenden. 

 
Faciliteiten  
Aanwezige faciliteiten 
Een aantal faciliteiten zijn standaard aanwezig in de Raedtskelder en zijn dan ook kosteloos  
tot uw beschikking. 
- In de Raedtskelder staat een buffettafel. Deze is tevens te gebruiken als cadeautafel. 
- Voor boeketten zijn diverse glazen vazen aanwezig  
- De Raedtskelder beschikt over één draadloze microfoon die altijd klaarligt voor gebruik. 
- Er is een lift aanwezig deze is te bereiken via de zijingang. 
- Er is een mindervalide toilet aanwezig  
- Voor artiesten kunnen wij een Artiestenmaaltijden verstrekken a € 13,- p.p.  
 
Optionele faciliteiten 
Daarnaast zijn er optioneel nog een aantal faciliteiten te huren. Zo kunt u ook bij ons terecht voor een 
scherm en een flip-over. Mocht u hier gebruik van willen maken, horen we dat graag.  
 
Opruimen 
Uiteraard maken wij de Raedtskelder schoon en ruimen op. Echter dienen aangebrachte versieringen en 
decoraties zelf te worden weggehaald na afloop van het feestje. De goederen dienen direct 
meegenomen te worden. Voor de goederen die weggegooid mogen worden zijn er afvalzakken 
beschikbaar en een afvalcontainer van 300l. 
 
 



	

 
 
Parkeren 
De Raedtskelder is gelegen in het oude centrum van Dordrecht. Dit gebied is een autoluw gebied en 
daardoor alleen bereikbaar voor bestemmingsverkeer (dj, bruidspaar of mensen die slecht ter been zijn 
kunnen met de auto tot de deur komen, er zijn echter geen parkeervoorzieningen voor de deur) Voor uw 
gasten is er op 3 minuten loopafstand parkeermogelijkheid. Voor een uitgebreide routeplanner en 
parkeermogelijkheden verwijzen we u naar onze website: www.deraedtskelder.nl. 
 
Publicatie 
Wij vinden het ontzettend leuk dat jullie voor de Raedtskelder hebben gekozen. En daar zijn wij trots op! 
Het kan zijn dat wij foto’s maken van bijvoorbeeld de decoratie, bruidstaart of goederen. En deze ter 
promotie wensen te gebruiken voor onze website en socialmedia. Zodat wij andere mensen kunnen 
inspireren. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, laat het dan weten. Dan houden wij hier rekening mee. 
 
Schade 
Wij gaan er niet van uit dat er iets kapot zal gaan. Maar mocht dit zo zijn, denk aan een kapotte tafel of 
stoel, een grote hoeveelheid glaswerk, dan gaan wij ervan uit dat dit door beide partijen netjes wordt 
opgelost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contact 
Bedankt voor u interesse in onze arrangementen. 
Voor eventuele vragen, opmerkingen en of suggesties kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  
Wilt u een offerte ontvangen? Graag maken wij een offerte op maat voor u.  
 
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	31.08.2020 
	


