
UW BIJEENKOMST IN ONZE ZALEN
tot 24 uur vooraf te bestellen

Koffie of thee per pot (klein: 7 koppen) € 14,00
Illy filterkoffie of thee van Dammann Frères
Koffie of thee per pot (groot: 15 koppen) € 25,00
Illy filterkoffie of thee van Dammann Frères
Frisdrank per stuk € 2,70
Coca Cola, Fanta, Flevosap, Chaudfontaine. Etc.

UW LUNCH
tot drie dagen vooraf te bestellen
minimaal tien personen

Broodjes buffet € 9,95 per persoon
Twee broodjes per persoon: Belegen kaas / Kipfilet / Hummus
Diverse fruit
Jus d'orange / Melk / Karnemelk

Broodjes / Soepbuffet € 11,95 per persoon
Twee broodjes per persoon: Belegen kaas / Kipfilet

Huisgemaakte groentesoep 
Stokbrood
Diverse fruit
Jus d'orange / Melk / Karnemelk
Koffie en thee

Luxe lunchbuffet € 14,95 per persoon
Huisgemaakte groentesoep
Stokbrood
Twee broodjes per persoon: Gerookte zalm / Kip-kerry salade / Brie, tomaat en 
komkommer
Vers fruit
Jus d'orange / Melk / Karnemelk
Koffie en thee



UW BORREL
tot drie dagen vooraf te bestellen tijdens openingstijden horeca

Kaasplank van Alexanderhoeve / vanaf 2 personen / 5,95 p.p.
Mix van verschillende kaas en bijlages.

Bitterballen of gemixt bittergarnituur van Oma Bob's
Keuze uit rundvlees of vleesvrij
6 stuks € 5,
12 stuks € 9
24 stuks €17

Bird Brewery bier proeverij / 2 personen / 16,50
Vier heerlijke biertjes om te delen samengesteld speciaal voor u door Bird Brewery. 
inclusief nootjes.

Biologische wijn proeverij / minimaal 2 personen / 9,95 p.p.
3 maal biologische wijn geserveerd met water, crackers en nootjes.

Thee en bonbons / minimaal 2 personen / 7,50 p.p.
Verse thee proeverij zoveel als u wilt in 1,5 uur met 3 bonbons van Stam Chocola

Bubbels en bitterballen / 45,-
Fles Moët & Chandon en 10 bitterballen.

UW DINER
Mogelijk gemaakt door Sjeu Amsterdam

Dagschotel (€ 11,95 per persoon)
vlees/vis of vegetarisch

UW IDEE
Heeft u specifieke wensen met betrekking tot de horeca dan kunnen wij in overleg met u 
maatwerk leveren.

Voor vragen neem contact op met:
Thijs Frederiks
horeca@theaterdeomval.nl
0624124390


