Arrangementen overzicht Van Buuren
ALGEMEEN
Bij Grand Café Van Buuren kun je terecht voor groepslunches, -diners en -borrels.

BESCHIKBAARHEID EN CAPACITEIT GROEPEN
Groepslunch of groepsdinerdiner max. 50 personen
Walking dinner
vanaf 50 personen
Borrels
max. 40 personen
High’s
max. 50 personen
Locatie exclusief
op aanvraag

AANVANGSTIJDEN
Lunch
maandag t/m zaterdag
zondag
High Tea
Dagelijks:

09:00 - 16:00
10:00 - 16:00

10:00 - 16:00

High Wine, Beer, Cocktail, Gin & Whisky
Overdag:
10:00 - 16:00
Avond: ma, di, woe & zon:
17:00 - 21:30
Avond: don, vrij en za:
21:00 - 21:30

Mimosa’s on Sunday
Elke zondag :
Borrel of koffie en gebak
Maandag t/m zaterdag:
Zondag:
Avond: ma, di, woe & zon:
Avond: don, vrij en za:
Diner
Elke dag

10:00 - 16:00

09:00 - 17:00
10:00 - 17:00
17:00 - 22:00
21:00 - 22:00
17:00 - 21:30

MINIMALE OMZET
Voor exclusieve evenementen hanteren we een minimale omzet. Deze is opvraagbaar bij sales@rebelhoreca.nl.

MUZIEK
Achtergrondmuziek aanwezig. Geen DJ’s, zang, instrumenten of luide muziek mogelijk. Gebruik van microfoons is
niet mogelijk. Voor exclusieve evenementen in overleg.

GELDIGHEID OPTIE
Vanaf aanvraag 7 dagen geldig (hierna vervalt de optie).

DIEETWENSEN EN ALLERGIEËN
Van personen met dieetwensen en/of allergieën vernemen we deze graag minimaal 3 werkdagen vooraf.

AANTAL GASTEN VOOR DE REKENING BINDEND
Tot 2 dagen voorafgaand aan het evenement kosteloos te wijzigen, anders wordt het laatst doorgegeven aantal
in rekening gebracht.

BETALING VAN DE REKENING
Op de avond zelf, door 1 persoon of voor bedrijven, mogelijk op factuur.

Dranken

Geschonken op basis van nacalculatie
Fris

vanaf 2.90

Bier
Van de tap
Heineken Pils
Wisseltap

vanaf 3.10
vanaf 4.75

Van de fles

vanaf 4.50

Wijnen
Wit, rood & rosé

vanaf 4.25

fles 23.50

BORRELBITES
Koude Bites
Huisbrood met smeersels
Siciliaanse olijven
Fuet Spaanse worst
Belegen kaas

5.00
4.50
5.50
5.50

Warme Bites 6 stuks

7.00

Bourgondische bitterballen
Chicken bites
Mini frikandel
Kaastengels (v)
Biterballen (v)
Mini loempia (v)
Crispy dimsum (v)

Mixed Warm Bites Plateau
10 stuks
16 stuks

10.00
15.00

TIP! Van Buuren Plateau
te bestellen per 2 personen 14.50
Olijven | Spaanse fuet | Bitterballen | Chicken bites | Belegen kaas | vegetarische dimsum

,
HIGH S
Bij Grand Café Van Buuren kun je genieten van een High vanaf 2 personen.
Al onze high’s hebben een duur van 1,5 uur.

HIGH TEA vanaf 2 personen
Elke dag:

10:00 - 16:00

HIGH WINE, BEER, COCKTAIL, GIN & WHIKEY v.a. 2 personen
Overdag:
Avond: ma, di, woe & zon:
Avond: don, vrij en za:

10:00 - 16:00
17:00 - 21:30
21:00 - 21:30

• Dieetwensen en allergieën bij reservering doorgeven s.v.p.
• De High arrangementen worden niet gluten- en/of lactosevrij geserveerd.
• Als alternatief kunnen we a la carte gerechten serveren op basis van nacalculatie.

HIGH TEA - Onbeperkt thee gedurende 1,5 uur.
Diverse zoetigheden en hartige hapjes voor
+ prosecco

per persoon 20.00
per persoon 4.00

HAPJES HIGH TEA
Canapé met zalm, avocado en rode ui | Mini quiche met groenten
Bietenwrap, mozzarella en pesto | Canapé met carpaccio en mosterdmayo | Mini caesar salad
Macaron | Bobbonlolly | Shortbread met karamel en chocolade | Scone met crème fraîche en jam
Cheesecake met roodfruit coulis

HIGH WINE 3 glazen heerlijke wijn met onderstaande hapjes
HIGH BEER Proef drie speciaalbieren met onderstaande hapjes
HIGH WHISKY Proef drie whisky’s met onderstaande hapjes
HIGH GIN (&TONIC) Drie soorten gin met onderstaande hapjes
HIGH COCKTAIL Drie soorten cocktails met onderstaande hapjes
MIMOSA’S ON SUNDAY 4 Mimosa’s met onderstaande hapjes
HAPJES BOVENSTAANDE ARRANGEMENTEN
Italiaanse olijven | Iberico fuet Spaanse worst | Gerookte zalm met furikake, sriracha en wakame
Oude Rotterdamse kaas met dip | Bonbon van carpaccio met mosterdmayo en Parmezaan
Gyoza van eend met hoisinsaus en bosui | Mini groentenquiche

GROEPS HIGH
Tot max. 50 personen. Alleen mogelijk voor High Beer & High Wine.

22.50
22.50
25.00
30.00
30.00
19.50

LUNCHARRANGEMENTEN
Vanaf 8 personen

per persoon 20.00

1 glas verse jus
Klein kommetje pompoensoep gepofte kikkererwten | dukkah
1 van onderstaande luxe broodjes (bruin of wit) per persoon**
Green goddess mozzarella | avocado | komkommer
Carpaccio van rund truffelmayonaise |Parmezaanse kaas | pittenmix | rucola
Huisgemaakte zalm pastrami piccalillymayonaise
1 kop koffie of thee naar keuze
**Graag ontvangen de we keuzes en dieetwensen 3 werkdagen vooraf.
Het is ook mogelijk 3 gerechten van de kaart te selecteren, waaruit de groep kan kiezen.
Deze keuzes + evt. dieetwensen/ allergieën ontvangen we dan ook graag 3 werkdagen vooraf.

GROEPSDINER
Vanaf 8 personen | € 32,50 per persoon
Breekbrood | fleur de sel boter | aubergine aioli

Voorgerecht

Carpaccio van rund truffelmayonaise |Parmezaanse kaas | pittenmix | rucola
Huisgemaakte zalm pastrami piccalillymayonaise | pastinaak granola
Bietencarpaccio geitenkaas | roggebrood crumble | gerookte amandel

Hoofdgerecht

Sukade steak pompoencompote | hollandaisesaus |+€ 3.00
Zeewolf citroengrasbouillon | wortel | prei | geschaafde bloemkool
Pompoenrisotto geitenkaas | salie | walnoten

Nagerecht

Cheesecake rood fruit| frambozen sorbetijs
Oosterse profiterole gekarameliseerde banaan | pinda | vanille-ijs
Graag ontvangen de we keuzes en dieetwensen 3 werkdagen vooraf.

WALKING DINnER
Vanaf 50 personen serveren wij diverse gerechtjes in de vorm van een walking dinner.
Voor meer informatie mail naar sales@rebelhoreca.nl.

