Buffetten
Buffet Kleine Cirkel

€ 16,50 p.p.

Witte rijst en Friet
Gehaktballetjes satésaus
Kip in kerriesaus
Varkensvlees in champignonsaus

Op basis van groepsgrootte en
aantal gerechten wordt de
eventuele meerprijs berekend
en opgenomen in een offerte.

Huzarensalade
Stokbrood en kruidenboter
2 Rauwkostsalades
Buffet Grote Cirkel

€ 21,- p.p.

Risotto, Frites en aardappelkroketjes
Zalm in roomsaus, Runderstoofpotje,
Kipvleugels en Gehaktballetjes in pikante saus
Huzarensalade
Brood met kruidenboter en tapenade
2 Rauwkostsalades
Ham en meloen
Fruitsalade
Buffet Kroonven

€ 27,50- p.p.

Keuze bijgerechten
•
•
•
•
•

Aardappelpuree
Frietjes
Aardappelkroketten
Witte rijst
Risotto

Risotto
Tagliatelle
Visstoofschotel
Beenham met mosterdsaus
Kalkoen Pangang
Gehaktballetjes in pikante saus
Huzarensalade
Aardappel- en Rauwkostsalade
Brood met kruidenboter en tapenade
Salade Carprese
Boerenkaas met mosterd
Tapenades met olijven
Kroepoek met atjar

Extra Koude vis
•
•
•
•
•

Zalm
Heilbot
Makreel
Haring of Paling
Garnalen
€ 4,50 p.p.
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BBQ’s
Assortiment vlees/vis
Spek
Worst
Hamburger
Kipfilet
Satéstok van varkensvlees
Herefordbiefstuk
Zalmpakketje
Garnalenspies

prijs p.p.
€ 2,€ 2,€ 2,€ 2,50
€ 2,75
€ 3,50
€ 2,75
€ 2,75

Kinderpakket € 9,Prikker met stukjes fricandel
Prikker met gehaktballetjes
Mini-hamburger
Half speklapje

Standaardpakket koud
€ 9,00 p.p.
Huzarensalade
Stokbrood met kruidenboter
2 Rauwkostsalades
Satésaus
2 koude sausje
Vers fruitsalade
Extra assortiment koud
Salade carprese
Ei/tomaat/komkommer
Aardappelsalade
Pastasalade
Ham met meloen

prijs p.p.
€ 2,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 1,50
€ 2,00

Prijzen van buffetten, lunches en bbq’s gebaseerd op basis van min. 10 betalende personen

Ontbijt, Lunch en Koffietafels
Ontbijtbuffet

€ 14,- p.p.

Croissant, hard broodje
Diverse soorten brood
Scrambled egg, ontbijtworstje
Gebakken spek
Kaas, vleeswaren, zoet beleg

Boswachterslunch € 14,- p.p.
Tomaten- en groentensoep
2 Belegde harde minibroodjes p.p.
2 Sandwiches p.p.
Koffie/thee/melk jus

Koffie/thee/melk/jus
Brandtorenlunch

€ 14,- p.p.

Houthakkerslunch € 14,- p.p.

Tomaten- en groentensoep
Bruin en wit brood
Bruine en witte zachte broodjes
Kaas en 2 soorten ham
Huzarensalade en rauwkost
Zoet beleg

Bruin en wit brood
Ambachtelijke kroketten
Gekookte eieren
Kaas en 2 soorten ham
Huzarensalade en rauwkost
Zoet beleg

Koffie/thee/melk / jus

Koffie/thee/melk/jus

Koffietafel Kleine Cirkel

€ 16,- p.p.

Varkensvlees
Rundsvlees
Worst
Bruin en wit brood, Bruine en witte zachte broodjes
Kaas en twee vleeswaren, Zoet beleg
Koffie/thee/melk / jus
Koffietafel Grote Cirkel

€ 21,00 p.p.

Tomaten- of Groentensoep
Varkensvlees
Rundsvlees
Worst
Gebakken champignons
Diverse soorten brood, Diverse soorten zachte broodjes
Kaas en twee vleeswaren, Zoet beleg
Koffie/thee/melk
Fruit
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Hapjesbuffet
Dit speciale buffet wordt om ca. 22.00 uur geserveerd. Gedurende de rest
van het feest kunnen uw gasten ongelimiteerd eten van de diverse kleine
hapjes. Het hapjesbuffet bestaat uit:
Mini-satestokjes
Single Spareribs
Chickenwings of mini-loempia’s
Drumsticks of mini-quiche
Gehaktballetjes in pikante saus of Gefrituurde uienringen
Kaasplateau met diverse binnen- en buitenlandse kazen
Visplateau met diverse soorten verse vis
Stokbrood met 3 huisgemaakte salades
Diverse tapaz gerechten
Ham met meloen
De prijs van het hapjesbuffet is € 20,00 p.p. Ook kunt u kiezen voor een
klein hapjesbuffet (prijs € 12,50 p.p.). U kiest dan 3 warme gerechten
aangevuld met en kaas- of visplateau, stokbrood met salades, diverse tapaz
en ham met meloen.

Losse prijzen (per persoon)
Koffie met soesjes of mini-puntjes
Koffie met vlaai of appelgebak

€ 6,00
€ 6,50

Herefordbitterballen
Bittergarnituur
Mini-loempia’s
Mini-satéstokjes
Mini-saucijzenbroodjes
Mini-pizza
Mini-sandwiches (2 p.p.)
Single sparerib
Olijven en seranoham
TV-sticks
Broodje frikadel/kroket

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Soep met stokbrook in buffetvorm
Tomaten- of groentensoep

€ 5,00

0,50
0,50
0,75
0,75
1,00
1,00
1,25
1,25
1,50
2,00
3,25

Voor alle prijzen van de feestarrangementen, bbq’s, buffetten, koffietafels of
lunches geldt een minimum van 20 betalende personen.
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Speciale thema’s
Naast de “standaard”-arrangementen hebben we ook een themafeest,
themalunch, themadiner, vergaderarrangementen en bierproeverijen.

Reusels Fistje
Om ca. 20.30 uur ontvangen we de gasten met koffie met mini-puntjes. Uw
gasten drinken tot 01.30 uur wat ze willen terwijl ze genieten van de nootjes
en zoutjes op tafel. Ondertussen komen we drie keer rond met diverse
borrelhapjes (zie boven). Voor dit alles betaalt u € 27,50 per persoon.
Desgewenst vervangen we koffie met mini-puntjes voor nogmaals drie maal
borrelhapjes. Het minimum aantal deelnemers voor een Reusels Fistje
bedraagt 10 personen.

Eten Mee Hand en Voet
Een avond lekker Bourgondisch eten op een speciale manier. Tijdens dit
avondvullend programma worden de boeren van de burgers gescheiden.
De avond bestaat uit een driegangen menu dat in zijn geheel zonder bestek
genuttigd dient te worden. Op het menu verschijnen dan ook een drinkbare
soep, diverse kluifbare vleesgerechten, beet- en tastbare groenten en een
traditioneel oud-Brabants dessertgerecht. De avond begint met het
volschenken van een halve liter pul bier of fris per deelnemer. De prijs voor
dit alles bedraagt € 34,- per persoon (inclusief hoogwaardige boeren servet).
Voor € 8,50 p.p. kunt u gedurende 2 uur de drank afkopen (m.u.v. zwaar
gedestilleerd).
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Vergaderarrangementen
Het 4-uurs arrangement (incl. lunch) kost € 24,00 p.p.
Het 8-uurs arrangement (incl. lunch) kost € 26,50 p.p.
Het 8-uurs arrangement (incl. lunch en diner) kost € 40,00 p.p.
Het 12-uurs arrangement (incl. lunch, 5-uurtje en diner) kost € 47,50 p.p.
Voor alle arrangement geldt:
- minimaal 6 betalende personen
- gemelde prijzen gelden voor de eerste 20 deelnemers
- voor de overige deelnemers geldt een korting van 10%

Bierproeverij
Met een standaard assortiment van meer dan 25 (speciaal) bieren heeft u
een rijkelijke keuze op ons gemoedelijke terras of sfeervolle café. Maar wilt u
echt een middag of avond lekker genieten van een aantal verschillende
bieren dan raden wij u één van onze bierproeverijen aan.
Tijdens deze proeverij maakt u kennis met 4 met zorg geselecteerde speciaal
bieren per persoon. Afhankelijk van het gekozen thema worden er ook bieren
gepresenteerd die normaliter niet op de kaart staan. Deze zijn dus alleen bij
een bierproeverij te bewonderen.
Deze bieren worden vergezeld met diverse hapjes van het huis. De prijs voor
een middag of avond genieten is € 20,- per persoon.
Bierproeverijen zijn er in de thema’s”
Mysterieus goed: Maak kennis met het mysterie van Urthel.
Stevige jongens: Bier voor de echte mannen (of vrouwen).
Trappistenselectie: Selectie van unieke “paterkes”.
Keuze van het huis: Keuze van vier bieren van de kaart.
De bierproeverij kan gereserveerd worden vanaf 2 personen. Graag horen wij
minimaal 1 dag van te voren of u gaat komen.
Deze bierproeverij is ook een zeer mooi geschenk voor de echte
bierliefhebber.
Naast deze standaard bierproeverij kunnen we ook diverse bierproeverijen op
maat aanbieden met b.v. 6 halve flesjes p.p. Zo kunnen we voor ieder budget
een passend aanbod maken.
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Groepsactiviteiten en Workshops
Grote Groepsspelen
€ 7,50 p.p.
Na een uitleg van het spel door de spelleider gaat uw groep aan de slag. Na
afloop van het spel volgt er uiteraard een “evaluatie” en prijsuitreiking. De
spelvormen duren allemaal ca. 2 uur. U kunt kiezen uit drie varianten:
Kraak de code
In een omtrek van ca. 500 meter om de taverne zijn vragen te vinden. De
antwoorden op deze vragen leiden tot 5 cijfercombinaties. M.b.v. deze
cijfercombinaties worden hangsloten geopend. Die geven op hun beurt weer
toegang tot diverse koffertjes. Hierin zit weer informatie die moet leiden tot
de oplossing op diverse raadsels.
Terrasgames
U speelt op het terras groepsgewijs in competitieverband diverse XL-games
tegen elkaar.
Wandel- en fietsarrangementen (prijzen p.p.)
Happen en Trappen “Kempenroute”
€ 38,50
Fietsroute met 5 gangen bij 5 restaurants
Met de velo door de Kempen
€ 37,50
Fietsroute met 5 gangen bij 4 restaurants
Tour de Cartier
€ 21,50
Fietsroute met koffie/appelgebak, 4 consumpties en spelletjes
Wandeling met een Gids
€ 25,- per uur
Onder begeleiding verkent u de omgeving van de taverne.
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