Arrangementenlijst
Grand café Hof der muzen

Happen Arrangement € 7.50 excl 9 % btw
-

Luxe borrel nootjes
Kaas en worst
Nacho
Stok brood kruiden boter
Gefrituurd bittergarnituur (bitterballen ,kaassouflé, vlammetjes, ook vegetarisch etc)
Yakitori ( kipspiesje ) / loempia viëtnamees vegetarisch
Piccolinis ( vegetarisch ) tomaat mozzarella

Happen Arrangement € 10,00 excl 9 % btw
-

Luxe borrel nootjes
Kaas en Spaanse Fuet worst
Stokbrood , kruiden boter , aoli .
Nacho chips, cheddar, smasht avocado , chili chipotlesaus
Gefrituurd bittergarnituur (bitterballen ,kaassouflé, vlammetjes, ook vegetarisch etc)
Empanadas ( vegetarisch/vlees )
Yakitori ( kipspiesjes )
Flammkuchen uit de Elzas ( huisgemaakt ) classic

Vegetarisch Happen Arrangement € 12,50 excl 9 % btw
-

Luxe borrel nootjes
Kaas en Gemengde olijven
Stokbrood , kruiden boter , aoli .
Nacho chips, cheddar, smasht avocado , chili chipotlesaus
Gefrituurd bittergarnituur o.a.(bitterballen ,souflé, vlammetjes , kaasstengels etc )
Empanadas ( vegetarisch )
Loempia Viëtnamees
Flammkuchen uit de Elzas ( huisgemaakt ) Caprese , champignons of geitenkaas
Schaal frites

Dranken Arrangement 60 minuten € 17,50 pp excl 21% btw
-

Frisdranken flesjes Coca Cola , alle smaakjes San Pellegrino , sapjes etc etc
Bieren van de tap ( Swinckels , La trappe blond , Uiltje, de Molen, Weihenstephaner
Huiswijnen van Rock n rolle ( rood, wit , rosé )
Binnenlands gedistilleerd ( jenever,vieux )
Borrelnootjes en olijven

Dranken Arrangement 90 minuten € 20,00 pp excl 21% btw
-

Frisdranken flesjes Coca Cola , alle smaakjes San Pellegrino , sapjes etc etc
Bieren van de tap ( Swinckels , La trappe blond , Uiltje, de Molen, Weihenstephaner
Huiswijnen van Rock n rolle ( rood, wit , rosé )
Binnenlands gedistilleerd ( jenever,vieux )
Borrelnootjes en olijven

Dranken Arrangement 120 minuten € 22,50 pp excl 21% btw
-

Frisdranken flesjes Coca Cola , alle smaakjes San Pellegrino , sapjes etc etc
Bieren van de tap ( Swinckels , La trappe blond , Uiltje, de Molen , Weihenstephaner
Huiswijnen van Rock n rolle ( rood, wit , rosé )
Binnenlands gedistilleerd ( jenever,vieux )
Borrelnootjes en olijven

Dranken Arrangement 150 minuten € 25,00 pp excl 21% btw
-

Frisdranken flesjes Coca Cola , alle smaakjes San Pellegrino , sapjes etc etc
Bieren van de tap ( Swinckels , La trappe blond , Uiltje, de Molen, Weihenstephaner
Huiswijnen van Rock n rolle ( rood, wit , rosé )
Binnenlands gedistilleerd ( jenever,vieux )
Borrelnootjes en olijven

Dranken Arrangement 180 minuten € 27,50 pp excl 21 % btw
-

Frisdranken flesjes Coca Cola , alle smaakjes San Pellegrino , sapjes etc etc
Bieren van de tap ( Swinckels , La trappe blond , Uiltje, de Molen Weihenstephaner
Huiswijnen van Rock n rolle ( rood, wit , rosé )
Binnenlands gedistilleerd ( jenever,vieux )
Borrelnootjes en olijven

Overeenkomst reserveringen Grand café hof der muzen
Allereerst hartelijk dank voor uw reservering.
Als u een reservering plaatst bij het hof kunt u tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van uw
reservering met 10% van het aantal opgegeven gasten kosteloos wijzigen.
Wij berekenen geen reservering kosten bij borrels of andere partijen, wel word er € 7,50
pp reservering kosten berekend voor gasten die niet komen opdagen. ( wij moeten een
ruimte beschikbaar stellen voor u en andere gasten weigeren ).
TIP : Reserveer dus altijd bij grotere gezelschappen voor 2/3 van de genodigden dan heb
je het minst kans op extra kosten.
Het hof is dus niet aansprakelijk voor gasten die niet komen opdagen waarvoor wel is
gereserveerd.
ALLE reserveringen die groter zijn dan 6 personen en ‘ oprekening ‘ word gereserveerd en
later word geannuleerd zijn reserveringskosten verbonden van € 7,50 pp exl btw
U kunt uiteraard speechen in het hof, wij kunnen max 15 minuten het geluid van de
muziek dempen maar wij zijn niet aansprakelijk voor andere gasten om stil te zijn dus
houd uw speech kort maar krachtig.(dit geld alleen binnen en niet buiten op ons terras )
U kunt uw borrel of andere reservering “ op rekening ” laten plaats vinden, u stuurt dan
een mail naar info@hofdermuzen.nl
met de digitale factuur gegevens.
Administratie kosten € 15,00 per factuur
Hartelijk dank
Directie hof der muzen

