Informatie
Arrangementen

Zomaar een Borrel
Zomaar een borrel in een van onze zalen, bars, terras of brasserie!
Gezellig zomaar borrelen met collega’s of relaties?
Makkelijk en snel te regelen voor grote en kleine groepen!
Reserveren op afspraak: info@depostelsehoeve.nl of [013] 463 63 35
en wij plaatsen de reservering naar uw wens.
Eventueel uitbreiden van arrangement tijden is geen probleem!
•
II € 27.50 per persoon
• 2-uur onbeperkt consumpties [bier, frisdrank, wijn etc.]
• 3 culinaire amuses: carpaccio van tonijn, spiesjes van gamba’s en
kaasbordje met noten en druiven
III € 29.50 per persoon
• 2-uur onbeperkt consumpties [bier, frisdrank, wijn etc.]
• tapas presentatie waarbij wij voor u op tafel plaatsen o.a. olijven in diverse soorten,
ansjovis, gehaktballetjes in tomatensaus, diverse Spaanse hamsoorten
gefrituurde inktvis, tomaten en Spaanse kaas

Bittergarnituur Arrangement

€39.50 per persoon

Bij binnenkomst ontvangt iedereen koffie of thee met gevulde soesjes of hebben we voor alle gasten een
welkomstdrankje, namelijk een glaasje Prosecco.
Alle drankjes en hapjes zijn bij de prijs inbegrepen excl. buitenlands gedistilleerd.
Het 5 uurs arrangement is geldig zowel overdag als ‘s avonds.
Tijdens deze dag/avond zullen wij 8x een koud en warm bittergarnituur serveren,
deze bestaat uit:
• Luxe hapjes, vlees en vis
• Scampi in filodeeg
• Bitterballen
• Barbecueballetjes in pikante saus
• Kaasblokjes
• Gevuld bladerdeeghapje
• Mini worstenbroodjes
Ter afsluiting van de feestelijke bijeenkomst is er voor iedereen koffie/thee.

Uit te breiden met:
Dessertbuffet bestaande uit:
Diverse bavaroissoorten, verse fruitsalade, ijstaart warme kersen

€7.50 per persoon

Kaasplateau bestaande uit:
Hollandse- en buitenlandse kaassoorten en diverse worst- en patésoorten:
met noten, druiven, kletzenbrood, stokbrood, kruidenboter en appelstroop

€7.50 per persoon

Braderie Arrangement

€52.50 per persoon

Bij binnenkomst ontvangt iedereen koffie of thee met gevulde soesjes of hebben we voor alle gasten een
welkomstdrankje, namelijk een glaasje Prosecco.
Alle drankjes en hapjes zijn bij de prijs inbegrepen excl. buitenlands gedistilleerd.
Het 5 uurs arrangement is geldig zowel overdag als ‘s avonds.
Tijdens deze dag/avond presenteren wij een buffet

Postelse Braderie
Een keur van koude gerechten, bestaande uit:
• Gerookte ham en vleessoorten
• Vlees- en vispaté’s
• Filet-americain en huzarensalade
• Haring, gerookte makreel en Noorse garnalen
• Diverse vissalades en kip-kerriesalade
• Buitenlandse kazen en vers fruit
• Diverse minibroodjes en stokbrood
• Kruidenboter en sausjes
Aangevuld met warme gerechten:
• Vleesragout
• Kipfilet met kerriesaus

Ter afsluiting van de feestelijke bijeenkomst voor iedereen koffie/thee.
Uit te breiden met:
Dessertbuffet bestaande uit:
Diverse bavaroissoorten, verse fruitsalade, ijstaart warme kersen

€7.50 per persoon

Kaasplateau bestaande uit:
Hollandse- en buitenlandse kaassoorten en diverse worst- en patésoorten:
met noten, druiven, kletzenbrood, stokbrood, kruidenboter en appelstroop

€7.50 per persoon

Aziatisch Arrangement

€52.50 per persoon

Bij binnenkomst ontvangen alle gasten koffie of thee met een Petit fours of wij serveren een
welkomstdrankje, namelijk een glas methode champenoise
Alle drankjes en hapjes zijn bij de prijs inbegrepen. Exclusief buitenlands gedistilleerd.
Het 5-uursarrangement is geldig zowel overdag als ‘s avonds.
Dit arrangement is te reserveren vanaf 25 personen
Tijdens deze dag presenteren wij u een Aziatisch buffet
Soep
Indiase currysoep met kikkererwten, verse groenten en kokosmelk
Hoofdgerechten
Runderstoofschotel met verse bosuitjes
Indiase kipgerecht met cashewnoten,gember en knoflook
Gewokte scampi’s met knoflook en limoen
Thaise groentenwokschotel met oestersaus en Thaise basilicum
Rijstschotel met prei, ham en zoetige ui
Noodlesalade met sesamzaadjes, komkommer en chinese kool
Mini loempia’s
Atjar, sambal en kroepoek

Ter afsluiting van de feestelijke bijeenkomst voor iedereen koffie of thee
Uit te breiden met:
Dessertbuffet bestaande uit:
Diverse bavaroissoorten, verse fruitsalade, ijstaart warme kersen

€7.50 per persoon

Kaasplateau bestaande uit:
Hollandse- en buitenlandse kaassoorten en diverse worst- en patésoorten:
met noten, druiven, kletzenbrood, stokbrood, kruidenboter en appelstroop

€7.50 per persoon

Spaans Arrangement

€52.50 per persoon

Bij binnenkomst ontvangen alle gasten koffie of thee met een mini gebakje of wij serveren een
welkomstdrankje, namelijk een glaasje Prosecco.
Alle drankjes en hapjes zijn bij de prijs inbegrepen excl. buitenlands gedistilleerd.
Het 5-uursarrangement is geldig zowel overdag als ‘s avonds.
Tijdens deze dag/avond presenteren wij een Spaans buffet
Koude gerechten
Spaanse salade met schaal- en schelpdieren en chorizo
Vitello tonato (kalfsfilet met tonijncrème)
Tonijnsalade met ansjovis, olijven en knofkook
Spaanse hamsoorten met meloen
Inktvissalade
Rundercarpaccio met pesto en Parmezaanse kaas
Spaanse Broodsoorten
Tomaten tappenade

Warme gerechten
Runderstoofschotel uit galicie
Abonderas (gehaktballetjes in tomatensaus)
Spaanse mosselen met cherry tomaatje en chorizo
Paella met vis en vlees
Gemarineerde kippenvleugels met sesamzaad
Gegrilde groenten met knoflooksaus
Gefrituurde inktvisringen en scampi’s

Ter afsluiting van de feestelijke bijeenkomst voor iedereen koffie/the
Uit te breiden met:
Dessertbuffet bestaande uit:
Diverse bavaroissoorten, verse fruitsalade, ijstaart warme kersen

€7.50 per persoon

Kaasplateau bestaande uit:
Hollandse- en buitenlandse kaassoorten en diverse worst- en patésoorten:
met noten, druiven, kletzenbrood, stokbrood, kruidenboter en appelstroop

€7.50 per persoon

