HIGH TEA / WINE / BEER
High Tea Bruis 20,50 meerprijs onbeperkt koffie 4,Onbeperkte keuze uit allerlei verschillende Lipton Tea smaken en terwijl u
geniet van uw thee komen de volgende lekkernijen voorbij; soepje, minisandwiches, hartige en warme hapjes, cakejes, petit four, bonbons scones
etc. duur; max 2,5 uur

High Tea De Uitvlucht 24,Onbeperkte keuze uit allerlei verschillende Lipton Tea smaken,geserveerd met
een heerlijk bubbels welkomstdrankje en terwijl u hiervan geniet komen de
volgende lekkernijen voorbij; soepje, mini-sandwiches, hartige en warme hapjes,
amuses, cakejes, petit fors, bonbons scones etc. duur; max 2,5 uur
Kids High Tea 13,5 tot 10 jaar
Onbeperkt thee en Ranja voor de kleine thee genieters met daarbij een klein
soepje, mini-sandwiches en brood dippers, snoepjes niet te vergeten en een
toren vol met zoete lekkernijen. max duur 2,5 uur
High Beer 24,keuze uit 3 speciaalbieren uit ons ruime aanbod of 4 Veltins van de tap. 3
gangen met heerlijke warme en koude lekkernijen en snacks voor bij uw
bier,denk daarbij aan nacho’s, bitterballen, gehaktballetjes, kaas en worst . Max
duur 2,5 uur
High Wine 24,we beginnen met een glas prosecco en hierna keuze uit 3 verschillende
wijnen. eerste gang een gazpacho hierna een gang met lekker warm
fingerfood met sausjes. De laatste gang is een toren met soorten vlees en
kaas met druiven toastjes en dip.
Max duur 2,5 uur

In overleg kunt U ook een combi maken van bovenstaande.

VERGADER-ARRANGEMENTEN
U kunt bij ons ontspannen vergaderen in onze vergaderruimte. voor
een dagdeel of een hele dag en dat kan ook nog inclusief ontbijt /
lunch of diner en dat met de rustiek van de
Brunssummerheide op de achtergrond. vanaf 6 personen.
tip; goed te combineren met een activiteit.
dagdelen; van 08.00-12.00 / 13.00-17.00 / 18.00-22.00 uur.

Arrangement 1 17,- p.p
Dit betreft 1 dagdeel vergaderen incl. koffie, thee en flessen water
en limburgse vlaai. Kan uitgebreid worden met andere dranken en
met lunch of diner.
Incl projectie-scherm en flip-over.
excl Beamer.

Arrangement 2 vanaf 27,5 p.p
Dit betreft 1 dagdeel vergaderen incl. koffie, thee, flessen water en
limburgse vlaai. Incl lunch met soep, verschillende belegde broodjes
en een kroket. Incl koffie thee.
Incl projectie-scherm en flip-over.

Arrangement 3 vanaf 35,- p.p
Dit betreft een hele dag vergaderen incl. koffie, thee, flessen water
en limburgse vlaai. Incl lunch met soep, verschillende belegde
broodjes en een kroket. Incl koffie thee en 1 frisdrank. Incl
projectie-scherm en flip-over.
Tip; erna lekker borrelen of Dineren

In overleg kunt U ook een arrangement op maat met ons
samenstellen.

LUNCHES vanaf 15 personen duur; 1,5uur
Lunch 1 15,5 p.p.

Huisgemaakte Champignon- of Tomatensoep
Diverse belegde Baguettes
Incl Koffie en thee

KOFFIETAFELS
Koffietafel 1 14,5 p.p.

Onbeperkt koffie en thee
Diverse zacht en/of hard belegde
broodjes
Limburgse vlaai

Lunch 2 18,- p.p

Huisgemaakte Champignon- of Tomatensoep
Diverse belegde Baguettes
Bourgondische kroket
Pudding en fruit
Incl Koffie en thee

Lunch 3 19,5 p.p

Huisgemaakte Champignon- of Tomatensoep
Diverse belegde Baguettes
Bourgondische kroket
Pudding en fruit
Incl Koffie en thee
Limburgse Vlaai

Lunch 4 21,- p.p.

Huisgemaakte Champignon- of Tomatensoep
Diverse Luxe belegde Baguettes
Bourgondische kroket
Pudding en fruit
Incl Koffie en thee
Limburgse Vlaai

vanaf 20 pers, duur; 2uur

Koffietafel 3 17,5

Onbeperkt koffie en thee
Diverse zacht en/of hard belegde
broodjes
Soep naar keuze
Limburgse vlaai

Koffietafel 2 16,-

Onbeperkt koffie en thee
Diverse zacht en/of hard belegde
broodjes
Bourgondische kroket
Limburgse vlaai

Koffietafel 4 19,-

Onbeperkt koffie en thee
Diverse zacht en/of hard belegde broodjes
Bourgondische kroket
Soep naar keuze
Limburgse vlaai

Koffietafel 5 21,5

Onbeperkt koffie en thee
Div. luxe belegde broodjes
Bourgondische kroket
Soep naar keuze
Limburgse vlaai

