Arrangementen Heerencompagnie 2019
Broodmaaltijd Heerencompagnie

14,50 p.p.

- Kop huisgemaakte soep
- Warme snack
- Koude vissoorten (zalm en makreel)
- Koude vleessoorten (ham, schenk en nagelholt)
- Diverse soorten brood
- Koffie en/of thee
- Sappen en melk
- Salade
- Zoet beleg
High tea

€17,50 p.p.

- Kop huisgemaakte soep
- Diverse belegde mini broodjes met koude vis, vlees en kaas
- Scones met jam en room
- Brownies
- Quiche
- Zoete gebakjes en bonbons
- Onbeperkt thee ( diverse soorten)
- Glas sap naar keuze
Heerencompagnie tafelbuffet

€27,50 p.p.

Koud warm buffet in 3 gangen ( tot 25 pers.)
- Koude voorgerechten plank
(gerookte zalm en makreel, schenk, nagelholt en carpaccio)
( diverse kaassoorten, stokbrood, kruidenboter en salade)
- Diverse warme hoofdgerechten van vlees en vis
( 3 soorten vlees van kip, varken en rund, 2 soorten vis)
( warme aardappelgerechten, warme groenten en rauwkost)
- Grand dessert
( diverse soorten bavaroise, ijs, pudding, vers fruit en slagroom)

Sharing Dinner
Tot 20 personen

€24,25 p.p.

2 gangen diner met uw eigen inbreng….
- Voor en hoofd gerechten
Wat is er nu gezelliger dan met uw eigen groep mensen te kletsen en
tussendoor heerlijk te eten en drinken.
U geeft gewoon aan wat u lekker vind of juist niet lust en
Heerencompagnie zorgt voor een gevulde tafel!
_ uiteraard uit te breiden met een dessert tegen meerprijs
Stamppot buffet Heerencompagnie

€17,50 p.p.

Vanaf 10 personen
_ Boerenkool (mous) stamppot
- Zuurkool stamppot
- Hutspot of Snijbonen
- Diverse tafelzuren, piccalilly en Groninger mosterd
- Slagers rookworst
- Gebakken speklapjes
- Gebraden gehaktballetjes
U kunt het stamppot buffet nog uitbreiden met een dessert
Voor het nagerechten buffet rekenen wij

€ 5,25 p.p.

Heerencompagnie BBQ buffet

18,75 p.p.

Voor groepen vanaf 15 personen
- Gemarineerde karbonade
- Speklapjes
- Gekruide kipfilet
- Varkens filet lapje
- Pepersteak
- Spareribs
- Spiesjes
- 2 soorten salade en rauwkost
- Sausjes, stokbrood en kruidenboter

Vergader arrangement Heerencompagnie
Vanaf 10 personen
Per dagdeel: 8:00-12:00 en 13:00- 17:00 uur of avond
Basis arrangement

€10,50 p.p.

- Koffie en thee op tafel
- Tafelwater
- Koek en/of cake
- Vergadersnoep
- Gebruik wifi
- Zaalhuur en flip-over
Gebruik beamer met scherm (meerprijs)

€35,--

Vergader arrangement met lunch

€24,50 p.p.

Lunch als Heerencompagnie broodmaaltijd
Natuurlijk ook te boeken met diner..
Overige Arrangementen:
Praamvaart arrangement

€ 15,00 p.p.

Van 10 tot 20 personen duur is ongeveer 3 uur
Door de veenkoloniën kruisen met een meer dan 100 jaar oude
koolpraam naar het Zuidlaardermeer of Langeboschmeer
Inschepen of aan boord met koffie en thee, koek en of cake.
- Natuurlijk kan er naar uw wens ook drankjes, lunch en koud
bittergarnituur tegen meerprijs mee.
- De praamvaart is te boeken met diverse andere arrangementen
- De praam kan varen van 1 mei tot 1 oktober
- In afstemming met de brugwachters is de afvaart
De drankjes zullen op nacalculatie zijn

Wij kunnen uw dag met diverse spelen binnen en buiten compleet maken
in combinatie met alle arrangementen.
Vanaf €5,-- per persoon
- Klootschieten
- Boerengolf
- Hollandse spelen
- Super twister tot 24 personen
- Wandelroutes
- Fietsroutes (eventueel zorgen wij voor de fietsen)

(Feest)arrangementen
Receptie arrangement (vanaf 20 pers)

€17,50 p.p.

(prijs gebaseerd op een tijdsduur van 3 uur)
2x koffie of thee met luxe gesorteerd gebak
2x een ronde met koude hapjes
1x ronde warm bittergarnituur
3 consumpties p.p. excl. Buitenlands gedistilleerd
(Feest)arrangement (vanaf 30 pers)
Prijs gebaseerd op een tijdsduur van 3 uur

€23,00 p.p.

- 2x ronde koud bittergarnituur
- 2x ronde warm bittergarnituur
- 6 consumptie naar keuze excl. Buitenlands gedistilleerd
- Afsluiten met kop koffie of thee

Uitbereidingen op (feest) arrangement
- Broodje hamburger
- Broodje kroket
- Saucijzenbroodje
- Glas prosecco
Huren van de kerkzaal

€250,--

- U kunt met uw gezelschap de kerkzaal afhuren
- Bijna alle arrangementen zijn hier mogelijk
- Max. 150 personen zittend
- Max. 160 personen zitten en staan gecombineerd
- Voor alle concerten en plechtigheden
- De kerkzaal heeft een schitterende akoestiek
- Door de vloerverwarming is het aangenaam vertoeven
Wij kunnen u ook altijd helpen bij het verzorgen van uw receptie, bruiloft
of uitvaart met:
- Bloemen naar keuze
- Rode loper
- Versiering in de (kerk) zaal
- Aankleding uitvaart
- Muziek en microfoons
- Verlichting
Bij een uitvaart kunnen wij samen met de uitvaart onderneming en u
Een passend en waardig afscheid plechtigheid verzorgen.
Dit geheel naar uw wens.
Het klokluiden bij vertrek behoord tot de mogelijkheden.
- Klokluiden

€50,--

- Huur kerkzaal

€250,--

Mocht u willen dineren of eten van de plate kaart behoord dit ook tot de
mogelijkheden, staat uw wens er niet bij? Wij helpen u graag!

