Arrangementen
Deze arrangementen zijn slechts voorbeelden en naar uw wensen en ideeën aan te passen. Zie extra mogelijkheden op pagina 3.

Receptie/borrel 2 uur (verlenging mogelijk)

Drankjes naar keuze*
Nootjes en zoutjes op diverse tafels geserveerd
Diverse rondes warm bittergarnituur: Bitterballen, Krokante kipstukjes, Mini-Kaassoufflés en Mini-Loempia’s
€ 15,00 per persoon (o.b.v. 40 personen)

Feest 4,5 uur

Drankjes naar keuze*
Nootjes en zoutjes op diverse tafels geserveerd.
Diverse rondes warm bittergarnituur: Bitterballen, Krokante kipstukjes, Mini-Kaassoufflés en Mini-Loempia’s
€ 24,50 per persoon (o.b.v. 40 personen)

Extra mogelijkheden:
Bubbels

Toasten met een glaasje bubbels? (Prosecco of brut, demi-sec of rose)
€ 3,75 per glas

Voor bij de koffie
Bonbons:
€ 1,50 p.p.
Mini high tea gebakjes:
€ 1,75 p.p.
Petit fours of mini-gebakjes (tartelettes):
€ 3,25 per stuk (met logo of afbeelding + €1,00)
Meer mogelijkheden zoals mini-moorkoppen en cupcakes op aanvraag.

Warm bittergarnituur luxe (in plaats van normaal)

Diverse rondes warm bittergarnituur luxe: draadjesvlees bitterballen, kaasloempia’s (gevuld met gerijpte oude kaas),
luxe kipstukjes (100% kipfilet met een heerlijk krokant korstje) en mini garnalenkroketjes
Prijs Receptie/borrel + €1,75 per persoon
Prijs Feest + € 3,25 per persoon

(Zie volgende pagina)

* buitenlands gedistilleerd en speciaalbieren worden doorberekend voor 50% van de verkoopprijs.
(bij gebruik “backstage” feestzaal beperkt assortiment frisdrank).
De weergegeven gegevens en tarieven zijn inclusief BTW en worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging
door de verhuurder; deze kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.
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Vegetarisch warm bittergarnituur

Mini-loempia’s, mini-kaassouflés, mini tomaat mozzarella kroketjes en draadjesvleesch bitterballen
€ 1,20 per persoon per ronde (of i.p.v. normaal bittergarnituur: arrangementsprijs + €1,80 p.p.)

Puntzakje patat
Met mayonaise
€ 2,75 per stuk

Bladerdeeghapjes uit de oven
Kip-kerrie, kaas en rundvlees
€ 1,75 per persoon per ronde

Mini Satéstokjes

Oosterse saté in drie smaken: rode curry, citroengras en yakitori
€ 1,75 per persoon per ronde

Mini Hamburgers (slider)

Rund-, kalfs- en/of lamsvlees. Geserveerd op een mini broodje met saus, tomaat sla en uitjes.
€ 4,25 per persoon

Quiche

Quiche prei, broccoli/wortel en/of tomaat/mozzarella
€ 3,50 per persoon

Koud bittergarnituur

Diverse rondes (of op tafels geserveerd): Kaas, Leverworst, Gerookte worst en Salami
€ 2,25 per persoon

Luxe koud bittergarnituur (2 rondes)

Een mix van 5 verschillende hapjes zoals een gevuld eitje, toast met roombrie en walnoot, toast met rosbief en
sellerysalade, wrap-rolletje met roomkaas en gerookte zalm, toast met carpaccio, oude kaas, pijnboompitten en
balsamicodressing, wrap-rolletje met kruidenkaas en komkommer, toast met gegrilde rauwe ham en geitenkaas
kwark, gazpacho met gegrilde groenten, toast met zalm, crème fraiche, kappertje.
€ 5,00 per persoon

Toastbuffet

De hele avond genieten van lekkere hapjes!
2 soorten toast & wit en bruin stokbrood met o.a. filet americain, diverse toastsalades en diverse franse kazen.
€ 6,50 per persoon

(Zie volgende pagina)

* buitenlands gedistilleerd en speciaalbieren worden doorberekend voor 50% van de verkoopprijs.
(bij gebruik “backstage” feestzaal beperkt assortiment frisdrank).
De weergegeven gegevens en tarieven zijn inclusief BTW en worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging
door de verhuurder; deze kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.
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Vervolg Arrangementen
Gezellige zondag ±16:00 - 21:00 uur

Drankjes naar keuze*
Nootjes en zoutjes op diverse tafels geserveerd
1 ronde warm bittergarnituur
Veur buffet (zie pagina 4)
Dessert buffet (zie pagina 4)
€ 52,50 per persoon (o.b.v. 40 personen)

Theater ±16:00 - 00:00 uur

Drankjes naar keuze*
Borrel voor en na de voorstelling met nootjes, zoutjes en bittergarnituur
Theaterbuffet met Dessert
Voorstelling op maat (cabaret / improvisatie met uw medewerkers / Muziek)
v.a. € 79,95 per persoon (o.b.v. 50 personen / prijs is afhankelijk van type voorstelling)

Pubquiz ±20:00 - 23:00 uur

Drankjes naar keuze*
Nootjes en zoutjes op diverse tafels geserveerd.

Diverse rondes warm bittergarnituur (Bitterballen, Krokante kipstukjes, Mini-Kaassoufflés en Mini-Loempia’s)

6 rondes Pubquiz door officiële Pubquizmaster.
€ 33,75 per persoon (o.b.v. 40 personen)

Bruiloft I ±15:00 - 21:00 uur

Drankjes naar keuze*
Ontvangst gasten met een kopje koffie en luxe biscuits.
Trouwceremonie in de theaterzaal (Het Veur Theater is een officiële trouwlocatie).
Na de ceremonie staat er een champagneglas prosecco of andere bubbels klaar om te toasten.
Nootjes en zoutjes op diverse tafels geserveerd
Warm en koude luxe bittergarnituur
Buffet met uw daggasten (min. 20 / max. 29) op onze bovenfoyer.
€ 57,50 per persoon (o.b.v. 50 personen)

(Zie volgende pagina)

* buitenlands gedistilleerd en speciaalbieren worden doorberekend voor 50% van de verkoopprijs.
(bij gebruik “backstage” feestzaal beperkt assortiment frisdrank).
De weergegeven gegevens en tarieven zijn inclusief BTW en worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging
door de verhuurder; deze kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.
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Buffetten
Buffet Andalusië

Dadels in spek gerold uit de oven, in knoflook gebakken garnalen met peultjes, Spaanse schotel (Manchego kaas,
Chorizo, Paprika, Seranoham), pittig in de wok gebakken champignons met knoflook, overheerlijke
gehaktballetjes in jus en een frisse salade met cherrytomaten
v.a. € 29,50 (o.b.v. 25 pers.)

Het Veur Buffet

In honing/ketjap gemarineerde kippendijen uit de oven, in knoflook gebakken garnalen met peultjes,
gehaktballetjes in jus, gemengde salade (Sla, rozijnen, bleekselderij en cashewnoten), romige aardappelgratin,
turks brood met tzatziki en tapenade
v.a. € 25,50 (o.b.v. 20 pers)

Koud/Warm buffet

Fijne Huzarensalade rijk gegarneerd, grove Zalmsalade met fijne ingrediënten, kruidige Rijst salade met groenten,
spaanse aardappelsalade, brocolli ham salade, beenham meloen salade, rauwkostsalade 4-jaargetijden,
gehaktballetjes in huisgemaakte satesaus (warm), gemarineerde kipvleugels (warm), donkerbruin grachtenbrood
met Aioli en turks brood met tzatziki.
v.a. € 32,00 (o.b.v. 20 pers)

Buffet Saté eenvoudig

Kipsaté met huisgemaakte satésaus.
Stokbrood (bruin en/of wit) met kruidenboter
Kroepoek
v.a. € 13,50 (o.b.v. 30 pers)

Buffet Saté

Kipsaté met huisgemaakte satésaus.
Stokbrood (bruin en/of wit) met kruidenboter
Kroepoek
Huzarensalade
Frisse zomersalade met feta en frambozendressing.
v.a. € 18,50 (o.b.v. 30 pers)

Dessertbuffet (alleen i.c.m. buffet):

Een mix van: Vers Fruit met slagroom, brownie’s en bakjes roomijs
v.a. € 8,95

* buitenlands gedistilleerd en speciaalbieren worden doorberekend voor 50% van de verkoopprijs.
(bij gebruik “backstage” feestzaal beperkt assortiment frisdrank).
De weergegeven gegevens en tarieven zijn inclusief BTW en worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging
door de verhuurder; deze kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.
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