Eten & Drinken
De Kwartjesberg biedt u de mogelijkheid om optimaal te genieten van uw verblijf door voor
uw groep te koken. Hieronder vindt u de mogelijkheden die er zijn, mocht u andere wensen
hebben dan kunt u altijd contact opnemen om dit te overleggen. De gegeven prijzen zijn op
basis van minimaal 20 personen, voor minder personen zal de prijs afwijken. Op verzoek
kunnen we ook de maaltijden geheel biologisch bereiden. Al onze producten kunnen
allergenen bevatten, dus graag vernemen wij welke diëten en/of allergieën er in uw groep
zijn, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
Ontbijt:
School-ontbijt
(wit-&bruinbrood, vleeswaren, kaas, zoet, thee/koffie/melk)
Ontbijtbuffet basis
(wit-,bruin-& krentenbrood, vleeswaren, kaas, zoet, croissant,
jus d'orange, koffie/thee/melk)
Ontbijt ‘De Kwartjesberg’
(Ontbijtbuffet basis + diverse zoete broodjes,suikerbrood, yoghurt, granola, fruit,
ei, komkommer, tomaat en beschuit)
Lunch:
Lunchpakket (na ontbijt zelf samen te stellen en mee te nemen)
(wit/bruinbrood, vleeswaren, kaas, zoet, fruit, pakje drinken)
Lunchbuffet basis
(wit/bruinbrood, vleeswaren, kaas, zoet, fruit, thee/melk/chocolademelk)
Lunchbuffet ‘De Kwartjesberg’
(Lunchbuffet basis + broodje kroket)
Broodje kroket
Huisgemaakte soep
(keuze uit: tomaat, groente, paddenstoelen of linzen)
Huisgemaakte soep inclusief stokbrood en kruidenboter
Diner:
Patatsmulfeest
(patat met een kroket/frikandel/kaassoufflé en mayonaise/appelmoes en een ijsje)
Patat buffet
(onbeperkt patat met onbeperkt snacks, inclusief sauzen en verse sla)
Diner:
(Nasi/bami met satésaus, loempia en kroepoek)
Spaghetti bolognese
(Spaghetti met gehakt in een tomatensaus)
Spaghetti ‘De Kwartjesberg’
(Spaghetti bolognese met extra verse groente en gemalen kaas)
Stamppotje naar keuze
(boerenkool/zuurkool/hutspot of andere stamppot met rookworst en spekjes of speklapjes)
Kipkerrie met rijst
(Goed gevulde rijstmaaltijd; met heerlijke kip in kerriesaus met ananas en prei)
B.B.Q. pakket compleet
(4 soorten vlees, 3 sausjes, stokbrood met kruidenboter, salade en gebruik gas voor de bbq)
Chinese rijsttafel
(Witte rijst, nasi, rendang vlees, Javaanse boontjes, telor boemboe bali paniki,
komkommeratjar, ajam sajoer groenten,kroepoek, cassave, pindasaus,
gebakken uitjes en seroendeng).

€ 4,95 p.p.
€ 6,25 p.p.

€ 8,75 p.p

€ 4,95 p.p.
vanaf

€ 5,50 p.p.
€ 6,75 p.p.
€ 2,50 p.p
€ 2,50 p.p.
€ 2,95 p.p.

€ 4, 25 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 6,50 p.p.
€ 4,95 p.p.
€ 5,95 p.p.
€ 7,50 p.p
€ 6,50 p.p.
ri€ 14,50 p.p.
€ 17,50 p.p.

Eten & Drinken vervolg
De Kwartjesberg biedt u de mogelijkheid om optimaal te genieten van uw verblijf door voor
uw groep te koken. Hieronder vindt u de mogelijkheden die er zijn, mocht u andere wensen
hebben dan kunt u altijd contact opnemen om dit te overleggen. De gegeven prijzen zijn op
basis van minimaal 20 personen, voor minder personen zal de prijs afwijken. Op verzoek
kunnen we ook de maaltijden geheel biologisch bereiden. Al onze producten kunnen
allergenen bevatten, dus graag vernemen wij welke diëten en/of allergieën er in uw groep
zijn, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
Diner (vervolg):
Italiaans buffet
(2 warme pasta's, lasagne, gnocchi, gehaktballetjes in tomatensaus,
Italiaanse sla,salade caprese, koude pastasalade en Italiaans brood met tapenade).
Stamppotbuffet
(3 stampotten naar keuze, gehaktbal, speklapjes en rookworst. Aangevuld met
diverse tafelzuren en jus).
Desserts:
Waterijsje
Chocolade- / aardbeienmousse
Dessert buffet
(3 soorten ijs, yoghurt, kwark, soesjes en diverse toppings)
Softijs
(Tap uw eigen Italiaanse softijsje)
Tiramisu
Drinken:
Koffie en thee 4 x per dag
Limonade 4 x per dag

€ 16,50 p.p.

€ 16,50 p.p.

€ 1,00 p.p.
€ 1,- p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 2,25 p.p.
€ 2,95 p.p.
€ 1,- p.p.
€ 1,- p.p.

Snacks en hapjes:
Portie bitterballen 25 stuks
Kaas plankje met 25 hapjes
Rijkelijk gevulde sla bij de maaltijd
Aardappel-/ huzaren-/ rundvleessalade bij de maaltijd

€ 6,€ 8,50
€ 1,- p.p.
€ 2,25 p.p.

Ondersteuning rond het eten:
Tafel dekken per maaltijd
Afwassen door team Kwartjesberg per maaltijd
Huur vaatwasser

€ 7,50
€ 1,- p.p.
€ 40,-

vanaf

Groepsaccommodatie
De Kwartjesberg
Gasselterstraat 9
9533 PC Drouwen
0599 - 56 42 00
info@dekwartjesberg.nl
www.dekwartjesberg.nl

