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WELKOM!
BIJ MEVR. DAALDER
Mevr. Daalder heet u en uw gasten graag van harte welkom. Mevr. Daalder is een
eetcafé met net dat beetje extra waar iedereen zich thuis voelt. Zowel jong als oud is
bij ons welkom voor een hapje, een drankje of zakelijke bijeenkomst.
Eigenaresse Gaby Daalder heeft een ruime ervaring in de horeca en wordt hierbij
ondersteund door een gedreven en enthousiast team. U kunt er dus vanuit gaan dat bij
Mevr. Daalder uw meeting en/of event compleet kan worden verzorgd, zodat u samen met
uw gasten volop kunt genieten van een geslaagde en gezellige dag of avond, op een mooie
locatie in het pittoreske dorp Vreeland.
In deze brochure vindt u alle informatie over o.a. Onze faciliteiten, arrangementen en nog
veel meer met betrekking op uw meeting en/of event.
Mocht ons aanbod toch niet volledig aansluiten op uw wensen of wilt u een op maat
gemaakt overzicht van de mogelijkheden en wat de kosten zijn m.b.t. uw wensen en ideeën?
Stuur dan gerust een email naar info@mevrdaalder.nl.
Wij maken dan graag in overleg met u een passend voorstel dat perfect aansluit op uw
wensen.
Tot ziens bij Mevr. Daalder!

Onze brochure is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar we blijven mensen. Er kunnen
daarom geen rechten ontleend worden aan de hierna vermelde informatie en bijbehorende prijzen.
Mede met het oog op verschillende actualiteiten en ontwikkelingen kunnen de prijzen bovendien aan
verandering onderhevig zijn, ze vormen daarom een indicatie. Samenstellingen zullen altijd in overleg
met de opdrachtgever worden samengesteld. worden. De beschikbaarheid van gerechten kunnen
afwijken van de voorbeelden in deze brochure door bijvoorbeeld aanbod of onze huidige menukaart.

MEVR.
DAALDER

ETEN & DRINKEN

Lindengracht 25
3633 AS Vreeland
0294-745390
info@mevrdaalder.nl
www.mevrdaalder.nl

Heerlijk genieten in
combinatie met een
informeel thuisgevoel in
een dorps eetcafé met een
stadse uitstraling. Gezellig,
gastvrij en ongedwongen.
Ons sociale hart is groot.

WIE WIJ ZIJN
Mevr. Daalder is een sfeervol en gastvrij eetcafé gelegen in het pittoreske Vreeland. De
ligging is in de prachtige omgeving nabij Loosdrecht, Loenen a/d Vecht, Nederhorst den
Berg, Hilversum en Weesp. Bij Mevr. Daalder is het net als thuiskomen. Iedereen is
welkom op ieder moment van de dag. Lekker aan één van onze bistro tafeltjes genieten
van een Latte Macchiato terwijl u aan het werk bent en een snelle lunch met collega’s
tussen het werken door of juist lekker relaxed en uitgebreid met vrienden.
Geniet tijdens of na een heerlijke wandeling of vele fietstochten in onze regio van een
lekkere kop koffie met onze welbekende huisgemaakte appeltaart. Liever gewoon even
bijkomen met wat vrienden? Maak een keuze uit ons speciaal samengesteld bierassortiment
(ook in 0.0% variant) of een lekkere cocktail terwijl u wacht op onze ambachtelijke
bitterballen of een borrelplankje, het kan allemaal! Lekker binnen op de bank of juist op ons
heerlijke terras in de buitenlucht terwijl u geniet van de dorpse sfeer in ons prachtige dorp
Vreeland.
Op onze kaart vind u de lekkerste gerechten. Kies één van onze vers belegde broodjes of
een heerlijke salade op de lunchkaart. Onze chef-kok Jeffrey Koopmans laat zich inspireren
door ingrediënten en recepten over de hele wereld. De keuken bestaat uit eigentijdse,
bijzondere combinaties en pure smaken zonder poespas. Prijs/kwaliteit staat bij ons
bovenaan. Voor ieder wat wils en seizoensgebonden. Wij geloven dat lekker, voedzaam en
verantwoord perfect samengaan! De gerechten van onze dinerkaart zijn zowel klein als in
groot formaat te bestellen. Wij doen niet specifiek aan voor-, hoofd-, en nagerechten. Zo
kunt u optimaal genieten van meerdere gerechten of lekker met elkaar delen “shareddining”. Eerlijke en verantwoorde kwaliteit betekent óók dat het betaalbaar blijft.
Gaby en het team van Mevr. Daalder staan altijd voor u klaar om u een geweldige middag of
avond te bezorgen.
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MEET OUR CHEF
JEFFREY KOOPMANS

Van jongs af aan wist ik al dat ik thuis hoor in de keuken. Ik was altijd al bezig met
bakken en koken voor familie en vrienden. Iedereen moest proeven van mijn creaties.
Het was dus al snel duidelijk… ik word chef!
Bij Mevr. Daalder zijn wij altijd opzoek naar vernieuwing en creativiteit. Bij het bereiden
van de gerechten staat kwaliteit en duurzaamheid centraal. Zo gebruiken we o.a.
plantaardige boter en room, maken de keuze voor dieren met een goed leven, gaan altijd
voor versheid, seizoensproducten en proberen wij zoveel mogelijk gezond en verantwoord
te koken. Wij maken gebruik van veel groente wat ook terug te vinden is in onze
vegetarische en vegan gerechten, waar wij dan ook zeer trots op zijn!
Mijn inspiratie voor ingrediënten en recepten komen van over de hele wereld. Menig
kookboek heb ik al versleten en ook door vele leveranciers heb ik mijn productkennis en
smaak kunnen verbreden. Als ik mijn kookstijl zou moeten omschrijven noem ik het
eigentijds met bijzondere combinaties en pure smaken. Ondanks mijn liefde voor de
klassiekers ben ik altijd in voor innovatie en geef ik er dus graag mijn eigen draai aan.
Koken met passie, dat is wat ik doe! Ik geloof dat uiteindelijk lekker, voedzaam en
verantwoord perfect samen kunnen gaan.
Elke dag streef ik samen met mijn team er naar om gasten een geweldige dag of avond te
bezorgen. Een ervaring/belevening die wij willen laten overkomen zoals wij vinden dat een
eetcafé hoort te zijn. Samen met Gaby hebben wij dan ook besloten om alleen maar dingen
op onze kaart te zetten die wij zelf ook lekker vinden zodat wij allen 100% achter onze
ideeën en creaties staan.

Allergieën?
Zijn er mensen allergisch voor bepaalde voedingsstoffen? Hier houden wij graag rekening
mee. Sterker nog… wij draaien onze hand er niet voor om. Onze producten zijn huisgemaakt
en zo houden wij dan ook de
controle over de meeste allergenen. Laat het ons graag
van te voren weten, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat
iedereen optimaal kan meegenieten van een geweldige
ervaring bij Mevr. Daalder!
Met smakelijke groet en tot snel!
Jeffrey Koopmans

Elke dag streef ik samen met mijn team er
naar om gasten een geweldige dag of
avond te bezorgen. Een ervaring/belevening
die wij willen laten overkomen zoals wij
vinden dat een eetcafé hoort te zijn.

ONZE MOGELIJKHEDEN
Bij Mevr. Daalder bieden wij verschillende
mogelijkheden rondom uw meeting en/of
event. Ons aanbod is ook zeer geschikt om
met elkaar te combineren naar uw wens.
LEKKER LUNCHEN
Een heerlijk moment om de ochtend te
verwerken en nieuwe energie op te doen
voor de middag. Wij bieden voor de lunch
diverse mogelijkheden, zo kunt u zelf
bepalen wat het beste aansluit op uw
wensen.
GEZELLIG HIGH TEA-EN
Ontspannen en gezellig bijkletsen met
vrienden/vriendinnen? Of een verzorgd
hapje en drankje voor bij een bedrijfsuitje,
vrijgezellenfeest, babyshower of
verjaardag? Wie houdt van zoet komt bij ons
zeker aan zijn/haar trekken. Natuurlijk
wordt ook de hartige trek gestild met
diverse sandwiches en scones met
Devonshire clotted cream.
VOOR BIJ DE BORREL
Bij een feestelijk samenkomen horen
uiteraard lekkere hapjes. Samen proosten
en genieten van de lekkerste hapjes. Wij
bieden diverse borrelhapjes en
arrangementen. Uw zakelijke bijeenkomst
afsluiten met een gezellige borrel? Neem
een kijkje naar ons Business borreluur.
CULINAIR DINEREN
Op zoek naar een bijzondere locatie voor
een familie- of verjaardag diner? Lekker
culianair dineren? Wij bieden u diverse
mogelijkheden. Laat u verassen door onze
chef en zijn team en geniet van de heerlijke
smaakcombinaties en creaties. Kies voor
een shared dining menu om gezellig met
elkaar te delen of geniet van onze favoriete
smaken in een tasting menu.

DRANKENARRANGEMENTEN
Uw gasten feestelijk onthalen en met zijn
alle proosten bij aankomst? Kies voor een
lekkere cocktail of mousserende wijn om uw
meeting en/of event in te luiden. Wilt u uw
gasten een open bar bieden? Uitkopen van
drank is mogelijk. Komt u met een kleinere
groep? Vraag dan naar de mogelijkheden
om drankjes te serveren op basis van
nacalculatie.
ONTSPANNEN VERGADEREN
Bent u op zoek naar een ruimte om te
vergaderen met een fijne, informele sfeer
op een unieke locatie? Boven ons eetcafé
beschikken wij over een aparte ruimte
(Mevr. Daalder Living Room) met uitzicht
over ons terras, de appelboomgaard en
muziekkoepel. Deze ruimte is uitermate
geschikt voor uw zakelijke bijeenkomsten
en/of vergaderingen. De ruimte beschikt
over alle faciliteiten zoals een flatscreen
voor presentaties, flipover en wifi en
kan naar wens worden ingericht. Wij kunnen
gedurende de vergadering zorgen voor
hapjes, drankjes, lunch of andere
lekkernijen.

MEVR. DAALDER
LIVING ROOM
OR BUSINESS ROOM...

De naam zegt het al… een ontspannen ruimte in huiselijke sfeer. Boven het eetcafé beschikt
Mevr. Daalder over een aparte ruimte met uitzicht over ons terras, de appelboomgaard en
muziekkoepel. Deze ruimte is zeer geschikt voor een gezellig (klein) samenkomen met
vrienden, kennissen of familie. Geniet van een private lunch/dining of een gezellige borrel.
Deze ruimte is tevens uitermate geschikt voor uw zakelijke bijeenkomsten en/of
vergaderingen. De ruimte kan naar wens worden ingericht. Dus of u nu wil vergaderen,
trainen of presenteren, wij passen de ruimte daarop aan.

FACILITEITEN
•
•
•
•
•
•
•

Flatscreen voor presentaties
Flipover
Wifi
Eigen toilet
Dakterras met openslaande deuren
Kleine koffiemachine
Eet- en drinkmogelijkheden verzorgt door Mevr. Daalder

GESCHIKT VOOR
•
•
•
•
•

Private lunch of diner
High Tea
Kleine bijeenkomsten
Vergaderingen en/of presentaties
Werkruimte / Flexwerkplek

ZAALHUUR
Per uur
Halve dagdeel (4-uur)
Hele dag (8-uur)

45.00
125.00
200.00

*Zaalhuur is inclusief het gebruik van de
faciliteiten, service- en schoonmaakkosten.

CAPACITEIT / INDELING
BLOK

BLOK

12 pers.
12 pers.

SCHOOL
SCHOOL

8 pers
8 pers.

THEATER 18 pers.
THEATER
18 pers.
RECEPTIE 18-20 pers.
RECEPTIE
18-20 pers.

V.A.

1750

EURO
PER PERSOON

IT’S LUNCH
TIME…
Een heerlijk moment om de ochtend te verwerken en nieuwe energie op te doen voor de
middag. Wij bieden voor de lunch diverse mogelijkheden, zo kunt u zelf bepalen wat het
beste aansluit op uw wensen. Ideaal voor een gezellige bijeenkomst met familie en
vrienden of juist zakelijk met uw collega’s.
EASY LUNCH
Glaasje soep van het seizoen met focaccia belegd met
Parmaham, Clubsandwich wrapje en verse jus d’orange.

17.50 PER PERSOON*

SHARED LUNCH
Glaasje soep van het seizoen, broodplank met hummus en
dukkah, Clubsandwich wrapje, focaccia belegd met Parmaham,
Salade met tzatziki en gerookte zalm, Tabouleh salade van
bulgur en verse jus d’orange.

23.50 PER PERSOON*

TWEE GANGEN TASTING LUNCH MENU (INCL. KOFFIE COMPLEET)
Tweegangen lunchmenu samengesteld door onze chef aan de
hand van verse seizoenproducten, gevolgd door koffie of thee
met huisgemaakte zoetigheden.

29.50 PER PERSOON*

*Overige dranken zijn niet inbegrepen, dit berekenen wij op basis van nacalculatie.

OPTIONEEL AANGEVULD MET:
VERSE FRUITSALADE

4.50 PER PERSOON

KOFFIE / THEE MET ZOETIGHEDEN

7.50 PER PERSOON

DESSERT VAN DE CHEF

8.00 PER PERSOON

2450

EURO
PER PERSOON

HIGH TEA
Gezellig bijkletsen en eten met vrienden/vriendinnen? Of een verzorgd hapje en drankje
voor bij een bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest, babyshower of verjaardag? Het gehele jaar
serveren wij op aanvraag een high tea. De high tea is te bestellen vanaf vier personen.
Wij maken een samenstelling van diverse zoete en hartige lekkernijen.
Onze high tea ziet er als volgt uit:
2,5 UUR ONBEPERKT THEE
(voor de liefhebber serveren wij ook koffie)
GLAASJE SOEP
FINGERSANDWICHES & WRAPS
Sandwich roomkaas, dille en komkommer | Sandwich Parmaham, pesto en pijnboompit
Wrap gerookte zalm en zure room | Wrap ”clubsandwich”
SCONES & MINI CHOCOLADEBROODJES
met clotted cream en jam
HUISGEMAAKTE ZOETIGHEDEN
Bijvoorbeeld; cheesecake, carrotcake, havermout-framboos reep, chocolade fudge en
een glaasje met chocolademousse
(deze selectie kan afwijken van het bovenstaande)

OPTIONEEL AANGEVULD MET:
‘VALLON’ RIESLING BRUT SEKT, ZELLERTALER KELLER
Riesling - Duitsland, RheinHessen

6.00 P.GL.

VERSE JUS ‘D ORANGE

4.00 P.GL.

BORREL
“A LA CARTE”
Bij een feestelijk samenkomen horen uiteraard
lekkere hapjes. Kies uw eigen favoriet uit ons
assortiment en stel zo uw eigen borrel samen of
maak een keuze uit onze arrangementen.

VOOR OP TAFEL
BROODPLANKJE
met pesto en aïoli

5.00 P.ST.

GROENTE “TUINTJE”
Crudité met hummus

8.50 P.ST.

WARME GRILLWORST
met mosterd en augurk

6.50 P.ST.

BORRELPLANKJE
Plankje met gemengde nootjes,,
huisgemarineerde olijven,
oude kaas en gedroogde worst

12.50 P.ST.

SNACKS & BITES
DRAADJESVLEES BITTERBAL

0.85 P.ST.

CAS & KAS VEGAN BITTERBAL

0.95 P.ST.

CRUNCHY CHICKEN

0.75 P.ST.

MINI KAASSOUFLESSE

0.75 P.ST.

PETITS CROLINES
Bladerdeeghapje gevuld met
rundvlees (saucijzenbroodje)

1.10 P.ST.

BORREL
ARRANGEMENTEN
Wij hebben enkele opties voor u op een rijtje gezet om uw borrel vorm te geven, naar wens
kunt u deze aanvullen met eventueel een drank arrangement. Exclusief is ons business
borreluur, uitstekend als inspiratiebreak tijdens de brainstormsessie of om uw zakelijke
bijeenkomst mee af te sluiten.
BORRELARRANGEMENT
• Tafelgarnituur (nootjes, olijven, gedroogde worst)
• 1 ronde draadjesvlees bitterballen
• 1 ronde mini kaassouflesse
• 1 ronde bruschetta’s

7.50 PER PERSOON

PARTY BORRELARRANGEMENT
13.50 PER PERSOON
• Tafelgarnituur borrelplank
(bestaande uit; nootjes, olijven, oude kaas, gedroogde worst)
• 2 rondes gemengde warme snacks
(bestaande uit; draadjesvleesbitterbal, kaassouflesse, crunchy chicken)
• 1 ronde warme grillworst
• 1 ronde bruschetta’s

BUSINESS BORRELUUR
• Een uur onbeperkt wijn, pils, frisdranken en mineraalwater
• Tafelgarnituur (gemengde nootjes, gemarineerde olijven
en gedroogde worst)
• 1 ronde draadjesvlees bitterbal met mosterd
• 1 ronde crunchy chicken met chilisaus

19.75 PER PERSOON

V.A.

3350

EURO
PER PERSOON

CULINAIR DINEREN
Met uw gezelschap culinair dineren? Wij bieden u diverse mogelijkheden. Laat u verassen
door onze chef en zijn team en geniet van de heerlijke smaakcombinaties en creaties.
Heeft u en/of uw gasten een allergie of intolerantie? Laat het ons graag van te voren weten,
zodat wij ervoor kunnen zorgen dat iedereen optimaal kan meegenieten van een geweldige
ervaring.
SHARED DINING TASTING MENU
34.50 PER PERSOON
Een proeverij van verschillende gerechten om met elkaar te delen.
Deze gerechten worden geserveerd in drie gangen en zullen bestaan
uit chef’s favorieten/signaturen (vegetarisch, vis en vlees). Dit menu
wordt geserveerd met een broodplankje vooraf en verse friet en
salade bij het hoofdgerecht. (doorgaans geserveerd per 4 personen)
TWEE GANGEN CHEF’S TASTING MENU
DRIE GANGEN CHEF’S TASTING MENU
VIER GANGEN CHEF’S TASTING MENU
Een menu speciaal samengesteld door de chef en zijn team met
ingrediënten uit het seizoen. Een verassingsmenu vol diverse
smaken en combinaties.

33.50 PER PERSOON
39.50 PER PERSOON
49.50 PER PERSOON

DRIE GANGEN KEUZEMENU
Op basis van onze huidige menukaart, aanbod en seizoen zal
onze chef en zijn team een keuzemenu voor u samenstellen.
Het keuzemenu zal worden geserveerd met verse friet en salade.

39.50 PER PERSOON*

*Doorgaans wordt de keuze van het menu tijdig doorgegeven om de snelheid en weinig
waste te bevorderen.

OPTIONEEL AANGEVULD MET:
KOFFIE / THEE MET ZOETIGHEDEN

7.50 PER PERSOON

2350

EURO
PER PERSOON

Mevr. Daalder Living Room
_
Boven het eetcafé beschikt Mevr. Daalder over een aparte ruimte met
uitzicht over ons terras, de appelboomgaard en muziekkoepel. Deze ruimte
is uitermate geschikt voor uw zakelijke bijeenkomsten en/of vergaderingen.
De ruimte kan naar wens worden ingericht. Dus of u nu wilt vergaderen,
trainen of presenteren, wij passen de ruimte daarop aan. De ruimte beschikt
over alle faciliteiten zoals een flatscreen voor presentaties, flipover en wifi.

ONTSPANNEN VERGADEREN
Bent u op zoek naar een ruimte om te vergaderen met een fijne, informele sfeer op een
unieke locatie? Kies dan voor Mevr. Daalder. Wij kunnen gedurende de vergadering zorgen
voor hapjes, drankjes, lunch of andere lekkernijen. In onze “vergaderruimte” bieden wij
plek voor 12 personen.
VERGADERARRANGEMENT
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 dagdeel (4-uur) onbeperkt koffie, thee en tafelwater
Pepermunt en huisgemaakte zoetigheden in potten
Mini chocolade broodjes (ochtend)
Gemengde nootjes (middag)
Flip-over
Flatscreen voor presentaties
WiFi
Zaalinrichting zoals gewenst
Zaalhuur, service- en schoonmaakkosten

UPGRADES
EASY LUNCH

17.50 PER PERSOON

SHARED LUNCH

23.50 PER PERSOON

TWEE GANGEN TASTING LUNCH MENU (INCL. KOFFIE COMPLEET)

29.50 PER PERSOON

BUSINESS BORRELUUR

19.75 PER PERSOON

OPTIONEEL AANGEVULD MET:
VERSE FRUITSALADE

4.50 PER PERSOON

MEVR. DAALDER APPELTAART

4.00 PER PERSOON

HUISGEMAAKTE CANDYBAR
Havermout fruitreep of Muesli-fudge reep

v.a. 3.75 PER STUK

DRANK
ASSORTIMENT
WELKOMSTDRANKEN/APERITIEF

DRANK ARRANGEMENTEN

WELKOMSTCOCKTAIL
6.50 P.GL.
Mousserende wijn, bruiswater,
casissiroop, munt en limoen

Onbeperkt bier van de tap, witte wijn, rode
wijn, rosé, frisdranken, koffie en thee. Bij
Mevr. Daalder kun je een afkoop pakket
samenstellen. We maken hierin onderscheid
tussen diverse type events.

VALLON BRUT SEKT
Riesling – Duitsland

6.00 P.GL.

*Onderstaande arrangementen zijn te
boeken vanaf 15 personen.

DRANKEN OP BASIS VAN NACALCULATIE
KOFFIE/THEE
FRISDRANKEN
HEINEKEN PILS
HEINEKEN 0.0%
BIEREN (OOK 0.0%)
WIJNEN
GEDISTILLEERD
LIKEUREN

v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.
v.a.

2.80 P.ST.
2.80 P.ST.
3.25 P.ST.
3.25 P.ST.
4.85 P.ST.
4.75 P.GL.
25,00 P.FL.
4.50 P.ST.
5.00 P.ST.

COCKTAILS
INDIAN SUMMER
APEROL CAVA SPRITZ
LIMONCELLO CAVA SPRITZ
MOSCOW MULE

9.00 P.ST.
8.50 P.ST.
8.50 P.ST.
9.00 P.ST.

GIN-TONIC
BOMBAY SAPPHIRE
HENDRICK’S
COPPER HEAD
THE NOSE
AVIATOR

6.50 P.ST.
9.00 P.ST.
10.50 P.ST.
10.00 P.ST.
9.00 P.ST.

MOCKTAILS
APPLE GINGER PUNCH
GREEN SMASH

7.00 P.ST.
7.00 P.ST.

EVENTS TOT 4 UUR
Afkoop 8.50 P.P.P.U.
EVENTS LANGER DAN 4 UUR
Afkoop 7.00 P.P.P.U.

UITBREIDING DRANK ARRANGEMENT
Heb je voor minimaal 4 uur bovenstaand
drankarrangement afgekocht? Dan kun je
die upgraden met onderstaande items.
Per uur
Fine wines & speciaalbieren
Bacardi, Vodka, Gin
Binnenlands gedistilleerd
Buitenlands gedistilleerd

2.00 P.P.P.U.
2.50 P.P.P.U.
2.50 P.P.P.U.
2.75 P.P.P.U.

CONTACT
0294-745390
info@mevrdaalder.nl
Mevr. Daalder
Lindengracht 25
3633 AS Vreeland

ONLINE
www.mevrdaalder.nl
www.facebook.com/mevrdaalder
www.instagram.com/mevrdaalder

CULINAIR DINEREN

OVERZICHT

SHARED DINING TASTING MENU
TWEE GANGEN CHEF’S TASTING MENU
DRIE GANGEN CHEF’S TASTING MENU
VIER GANGEN CHEF’S TASTING MENU
DRIE GANGEN KEUZEMENU

ASSORTIMENT EN PRIJZEN

ONTSPANNEN VERGADEREN

IT’S LUNCH TIME
EASY LUNCH
SHARED LUNCH
TWEE GANGEN TASTING LUNCH MENU
(INCL. KOFFIE COMPLEET)

17.50 PER PERSOON
23.50 PER PERSOON
29.50 PER PERSOON

HIGH TEA
HIGH TEA
2,5 uur onbeperkt koffie/thee, glaasje soep, 2 sandwiches,
2 wrapjes, 2 scones met clotted cream en jam, 3 zoetigheden

24.50 PER PERSOON

VERGADERARRANGEMENT (4-UURS)
Onbeperkt koffie/thee en water, peper munt, huisgemaakte
zoetigheden in pot (3st.), Mini chocolade broodjes,
gemengde nootjes, gebruik van de faciliteiten.

23.50 PER PERSOON

2-UURS
6-UURS
8-UURS

12.50 PER PERSOON
34.50 PER PERSOON
39.50 PER PERSOON

DRANKEN
WELKOMSTCOCKTAIL
VALLON RIESLING BRUT SEKT

BORREL
BROODPLANKJE
GROENTE ”TUINTJE”
WARME GRILLWORST
BORRELPLANKJE

34.50 PER PERSOON
33.50 PER PERSOON
39.50 PER PERSOON
49,50 PER PERSOON
39.50 PER PERSOON

(4 personen)
(4 personen | crudité met hummus)
(6 plakken)
(4 personen)

5.00 PER STUK
8.50 PER STUK
6.50 PER STUK
12.50 PER STUK

BITTERBAL
VEGAN BITTERBAL
CRUNCHY CHICKEN
MINI KAASSOUFLESSE
PETIT CROLINES
(saucijzenbroodje)

0.85 PER STUK
0.95 PER STUK
0.75 PER STUK
0.75 PER STUK
1.10 PER STUK

BORRELARRANGEMENT
Bitterbal (1st.), Mini kaassouflesse (1st.), Bruschetta (1st.)
Op tafel; nootjes, olijven, gedroogde worst

7.50 PER PERSOON

PARTY BORRELARRANGEMENT
2 rondes bittergarnituur (2st. per ronde); bitterbal,
kaassouflesse, crunchy chicken
Grillworst (1st.), Bruschetta (1st.)
Op tafel; Borrelplank

13.50 PER PERSOON

BUSINESS BORRELUUR*
Bitterbal (1st.), Crunchy chicken (1st.)
Op tafel; nootjes, olijven, gedroogde worst
*Incl. 1 uur drankarrangement

19.75 PER PERSOON

DRANKEN OP BASIS VAN NACALCULATIE

6.50 PER GLAS
6.00 PER GLAS
v.a.

2.80 PER STUK

VANAF 15 PERSONEN
DRANK ARRANGEMENT EVENTS TOT 4 UUR
Onbeperkt Heineken Pils, Heineken Pils o.o%,
witte wijn (Sauvignon Blanc), rode wijn (Sangiovese-Merlot),
rosé wijn (Granache-Cinsault), frisdranken, koffie en thee.

8.50 PER PERSOON, PER UUR

DRANK ARRANGEMENT EVENTS LANGER DAN 4 UUR

7.00 PER PERSOON, PER UUR

UITBREIDING DRANK ARRANGEMENT BIJ AFNAME MIN. 4 UUR
FINE WINES & SPECIAALBIEREN
BACARDI, VODKA, GIN
BINNENLANDS GEDISTILLEERD
BUITENLANDS GEDISTILLEERD

+
+
+
+

2.00 PER PERSOON, PER UUR
2.50 PER PERSOON, PER UUR
2.50 PER PERSOON, PER UUR
2.75 PER PERSOON, PER UUR

SUPPLEMENTEN
VALLON RIESLING BRUT SEKT
VERSE JUS D’ORANGE
MEVR. DAALDER APPELTAART
HUISGEMAAKTE CANDYBAR
VERSE FRUITSALADE
KOFFIE / THEE MET ZOETIGHEDEN
DESSERT VAN DE CHEF

v.a.

6.00 PER GLAS
4.00 PER GLAS
4.00 PER STUK
3.75 PER STUK
4.50 PER PERSOON
7.50 PER PERSOON
8.00 PER PERSOON

Mevr. Daalder, Lindengracht 25, 3633 AS Vreeland, Tel. (0294) 745390
www.mevrdaalder.nl, info@mevrdaalder.nl

