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Uw feest bij Hoogeerd       2021 
Bij Hoogeerd kunt u onbezorgd feest vieren. Dit kan aangepast worden naar uw wensen en 

budget. Natuurlijk adviseren wij u daar graag bij in een persoonlijk gesprek in combinatie met 

een rondleiding (bij voorkeur op afspraak).   

Sprankelende binnenkomst         
- Welkomstdrankje, keuze uit een Cava, Moscato of Prosecco vanaf      3,25 per stuk 
- Welkomstdrankje, alcoholvrij bubbeltje    vanaf      3,25 per stuk 
- Welkomstcocktail, alcoholhoudend    vanaf      4,25 per stuk 
 
Drankenarrangement*      
prijs per persoon 

 Consumpties turven   
prijs per consumptie 
 

  inclusief 
bediening 

afhalen 
aan de bar 

  inclusief 
bediening 

afhalen  
aan de bar 

2 uur  16,00 14,50  Koffie en thee  2,25 2,00 
3 uur  19,50 17,50  Huis gefilterd water   1,50 1,25 
4 uur  22,50 20,25  Frisdranken, vruchtensappen va 2,35 2,15 
5 uur  24,50 22,00  Pils van de tap  2,50 2,25 
6 uur  27,00 25,25  Jupiler 0%, Radler 0%  3,00 2,75 
     Jenevers, vieux, brandenwijn  2,30 2,05 
     Wijn, port, sherry, vermouth  3,90 3,50 
     Binnenlands gedistilleerd             va 3,50 3,15 
     (apfelkorn, passoa, safari)   
     Buitenlands gedistilleerd             va 4,90 4,40 
     (whisky, rum, wodka)   
         

Bij grotere gezelschappen kunnen wij op de geturfde consumpties een korting bieden:  
5% bij 50 tot en met 79 gasten en 10% bij 80 of meer gasten. 
 
* Het drankenarrangement is inclusief onbeperkt koffie, thee, frisdranken, vruchtensappen, 

Hertog Jan tappils, alcoholvrij bier, huiswijnen, port, sherry, vermouth, jenevers, vieux, passoa, 

safari en apfelkorn. Buitenlands gedistilleerd, likeuren en speciaalbieren worden op uw verzoek 

wel / niet geschonken en berekend op basis van nacalculatie. 

Genoemde tarieven gelden mits u middels één factuur betaald. In overleg kunnen wij ook 
consumptiemunten verstrekken voor uw gezelschap. Ideaal voor bijvoorbeeld familiefeesten, 
reünies en verenigingsfeesten- of -vergaderingen. 
 
All-in pakket deze zijn naar eigen wens aan te passen in invulling en tijdsbestek 
 
“Big Party” inclusief bediening    4 uur   28,50 / 5 uur   32,50 per persoon  
“Big Party” drank afhalen bij de bar  4 uur   26,25 / 5 uur   27,50 per persoon  
- Koffie, thee met taartenbuffet     
- Drankenarrangement * 
- Diverse luxe, gesorteerde borrelnootjes 
- Eénmaal een koud hapje en driemaal een warm gemengd bittergarnituur 
- Koffie, thee als afsluiting 

Receptiearrangement inclusief bediening 2 uur  21,25 / 3 uur  29,75 per persoon 
Receptiearrangement drank afhalen bij de bar 2 uur  19,75 / 3 uur  22,75 per persoon  

- Koffie, thee met taartenbuffet     
- Drankenarrangement * 
- Diverse luxe, gesorteerde borrelnootjes 
- Eénmaal een koud hapje en éénmaal een warm gemengd bittergarnituur 
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Warm welkom voor bij de koffie en de thee 
- Taartenbuffet            2,50 per persoon 
- Taart- en vlaaipunten uitgeserveerd      2,75 per persoon 
- Gesorteerd gebak uitgeserveerd       3,00 per persoon 
- Kleine gesorteerde gebakjes uigeserveerd     2,50 per persoon 
- Petit fours         vanaf      2,50 per persoon 

 Toeslag voor een foto / cijfertje € 0,25       
- Medium warme appelflapjes       2,50 per persoon 
- Moorkoppen (poedersuiker, banaan en chocolade)    1,50 per persoon 
- Muffins (bosbes, chocolade, vanille, appel-kaneel)    1,50 per persoon 
 
Knabbels voor bij de borrel 
- Luxe, gesorteerde borrelnootjes           1,00 per persoon 
- Diverse kaaskoekjes             1,50 per persoon 
- Diverse bonbons             3,00 per persoon  
 
Koude hap om de avond mee aan te kleden 
- Koude hapjes             1,50 per stuk 

(o.a. kletsenbrood met brie, caprese-spiesje, wrap met carpaccio, toast met kip-pesto 
salade, meloen met ham, wrap met zalm en roomkaas, garnalen met appel en cocktailsaus, 
toast met tonijnsalade, toast met gerookte forel) 

- Hollandse borrelplank             2,50 per persoon 
(o.a. kaasblokjes, leverworst, cervelaat blokjes met komkommerreepjes,  
snoeptomaatjes, paprikareepjes, wortelstengels in kruidensaus) 

 
Warme hap voor de snack-trek 
- Bitterballen              0,60 per stuk 
- Ambachtelijke bitterballen van eigen slager          0,70 per stuk 
- Warm gemengd bittergarnituur           0,70 per stuk 

(bitterballen, nasihapjes, bamihapjes, gehaktballetjes, kipnuggets, frikadelletjes) 
- Minisaucijsjes en minikaasbroodjes           1,25 per stuk 
- Hapjesbuffet, vanaf € 18,50 per persoon, op aanvraag toe te zenden  
 
Ter afsluiting uitgeserveerd of op een buffet dat wordt binnen gereden 
- Broodje ham of kaas (witte of tarwe broodjes)         2,00 per stuk 
- Broodje kroket of frikadel (met mayonaise en mosterd)      3,00 per stuk 
- Puntzak frites             2,25 per stuk 
- Kroket of frikadel (met sauzen naar keuze)         1,75 per stuk 
- Warm belegd broodje;  (keuze uit)          5,50 per stuk 

gehaktballetjes in saté- of tomatensaus, kipsaté of warme beenham met bijpassende saus. 
 
Wij stellen het op prijs als u allergenen en diëten vooraf meldt. Dan kunnen wij daar rekening 
mee houden, zodat al uw gasten een prettig feest kunnen beleven.  
 
Prijzen zijn in euro’s, onder voorbehoud en inclusief BTW en zaalhuur.  
 
Wilt u uw feest uitbreiden met een buffet of (walking) diner, dan geven wij u graag advies.  
 
Indien u wenst dat ieder voor zich betaalt, zijn wij genoodzaakt om 10% extra te berekenen. 
 
Wilt u tot na 23.00 uur doorfeesten dan dient u de bovenliggende 10 kamers bij te boeken.  
Wij bieden dan het speciale tarief van € 69,00 per kamer voor logis en ontbijt. Wenst u geen 
kamers te gebruiken dan zijn wij genoodzaakt om een toeslag van € 350,00 te berekenen.    
 


