Van der Valk Hotel Apeldoorn – de Cantharel

ARRANGEMENTEN

Hapjes en
drankjes

Van der Valk Hotel Apeldoorn – de Cantharel

Arrangementen
Van der Valk Hotel Apeldoorn – de Cantharel is door de fraaie ligging aan de bosrand, de uitstekende
bereikbaarheid en de vele mogelijkheden zowel binnen als buiten, een perfecte plek voor een zakelijke
ontvangst, feestelijke receptie, gezellig feest of bruiloft. Er zijn verschillende arrangementen met drankjes
en hapjes. Heeft u zelf ideeën of wensen, dan bespreken we die uiteraard graag met u.

Receptie

Feest

€ 18,00 p.p.

€ 27,50 p.p.

TIJDSDUUR: 2 UUR

TIJDSDUUR: 4 UUR

Ontvangst met koffie, thee en huisgemaakte appeltaart met
slagroom of een glas Prosecco

Ontvangst met koffie, thee en huisgemaakte appeltaart met
slagroom of een glas Prosecco

Zoete olijven, kaasstengels en knabbelnoten

Zoete olijven, kaasstengels en knabbelnoten

Assortiment van Hollands bittergarnituur bestaande uit:

Assortiment van Hollands bittergarnituur bestaande uit:

2 koude en 2 warme hapjes p.p.

2 koude en 2 warme hapjes p.p.

Onbeperkt drankjes uit het binnenlands assortiment

Onbeperkt drankjes uit het binnenlands assortiment

BEIDE ARRANGEMENTEN ZIJN UIT TE BREIDEN MET:
SUPPLEMENTEN KOUD

SUPPLEMENTEN WARM

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Groentefrites met dip gepresenteerd in glaasjes
à € 2,50 p.p.
Garnalencocktail à € 2,00 p.p.
Crostini’s belegd met o.a. zalm, brie en parmaham,
3 stuks à € 3,00 p.p.
Snoepbuffet € 3,50 p.p.

•
•
•

Gemengd bittergarnituur, per hapje € 0,85 p.st.
Bladerdeeghapjes, per hapje € 1,00 p.st.
Kaasbroodje of saucijzenbroodje € 3,50 p.st.
Broodje kroket € 3,50 p.p.
Puntzak friet met mayonaise € 2,75 p.p.
Dim sum met butterflygarnaal, 3 stuks à € € 3,00
Hotdog, geserveerd met een wit puntbroodje,
gedroogde gebakken uitjes, diverse sauzen en
augurkenblokjes €3,50 p.p.
Kipsaté met stokbrood € 5,00 p.p.
Broodje gehaktbal à 3,75 p.p.
Broodje beenham, inclusief knapperige sla en
bijbehorende sauzen € 5,00 p.p.

Drankarrangementen
Drankjes uit het Hollands assortiment:
Hieronder vallen onder andere frisdranken, jus, appelsap,
water, koffie, thee, korenwijn, vieux, jenever, beerenburg,
huiswijnen en bier van de tap.

1 UUR ONBEPERKT

€ 9,00 p.p.

2 UUR ONBEPERKT

€ 16,00 p.p.

3 UUR ONBEPERKT

€ 18,00 p.p.

4 UUR ONBEPERKT

€ 21,00 p.p.

5,5 UUR ONBEPERKT

€ 27,00 p.p.

Buitenlands gedestilleerd drankenarrangement:
à € 2,50 per persoon per uur extra op bovenstaande prijzen.
Hieronder vallen onder andere wodka, whiskey, bacardi,
gin en malibu.

ARRANGEMENTEN

Goed om
te weten over
de arrangementen
Genoemde
arrangementen zijn
mogelijk vanaf
30 personen.
Bij verlenging van het
arrangement bedragen de
kosten € 4,00 per half uur,
per persoon. (dit geldt
voor het binnenlands
drankassortiment).
De feest- en
receptiearrangementen
zijn inclusief zaalhuur.
Uiteraard houden we
rekening met dieet- en
allergiewensen.
Heeft u wensen met
betrekking tot de
aankleding van de zaal?
Wij denken graag
met u mee.
Prijspeil januari 2019.
Wijzigingen
voorbehouden.

www.vandervalkapeldoorn.nl

Van der Valk Hotel Apeldoorn – de Cantharel
Van Golsteinlaan 20 | 7339 GT | Apeldoorn
Telefoon +31(0) 55 541 44 55
info@vandervalkapeldoorn.nl
www.vandervalkapeldoorn.nl

