GROEPSARRANGEMENTEN

Van Buuren is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur, de keuken is geopend vanaf 11:00 uur

GROEPSLUNCH- EN DINER | 2 personen - 50 personen
WALKING DINNER | 50 – 150 personen
BORRELS | maximaal 50 personen, tenzij exclusief gereserveerd
HIGH’S | 2 - 90 personen
EXCLUSIEF | op aanvraag
GELDIGHEID OPTIE
Vanaf aanvraag 7 dagen geldig (hierna vervalt de optie)
MINIMALE OMZET
Voor exclusieve evenementen hanteren we een minimale omzet
Deze is opvraagbaar via sales@rebelhoreca.nl
MUZIEK
Achtergrondmuziek aanwezig
DJ’s, zang, instrumenten, luide muziek of gebruik van microfoons
uitsluitend mogelijk voor exclusieve evenementen
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.
Digitale factuur op PDF per mail is gratis. Voor e-facturatie hanteren we 25.- administratiekosten.

BORREL

MIXED WARM BITES 24 stuks | 25.- | ook geheel vega mogelijk
Bitterballen | Chicken bites | Mini frikandel | Kaastengels (v) | Mini loempia (v)
VAN BUUREN PLATEAU | 15.50 per 2 personen
Olijven | Spaanse fuet | Belegen kaas | Bitterballen | Chicken bites | Dim Sum (v)

DRANKEN
Illy koffie
vanaf
Verse thee
vanaf
Fris
vanaf
TAPBIEREN
Heineken
vanaf
Heineken 0.0		
Rebel Blond		
Rebel Weizen (0.3l)		
Huiswijnen
vanaf

3.00
3.20
2.90
3.25
3.50
5.00
5.15
4.50

HIGH’S | vanaf 2 personen | tijdsduur 1.5 uur
• Graag bij reservering de dieetwensen en allergieën doorgeven
• 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
TEA 20.- | TEA + PROSECCO 25.- | Dagelijks 11:00 - 16:00
OVERIGE HIGH’S
Zondag - woensdag 11:00 - 21:30
Donderdag - zaterdag 11:00 – 17:00 en 21:00 - 21:30
WINE 22.50 | BEER 22.50 | WHISKY 25.- | COCKTAIL 30.- | GIN (&TONIC) 30.MIMOSA’S ON SUNDAY 19.50
Iedere zondag 11:00 - 15:30
GROEPS HIGH 22.50
Diverse hartige lekkernijen | 3 drankjes per persoon
Keuze uit (Speciaal) bier, diverse wijnen of frisdrank
• Dranken buiten dit arrangement zijn op nacalculatie
• Graag bij reservering de dieetwensen en allergieën doorgeven

GROEPSLUNCH | vanaf 8 personen | Dagelijks 11:00 - 16:00
Er kan tot 12 personen à la carte geluncht worden
Het is ook mogelijk 3 gerechten van de kaart te selecteren, waaruit uw groep kan kiezen
LUNCHARRANGEMENT KLASSIEK 20.1 glas verse jus
Soepje van de chef
Belegde witte en bruine sandwiches met vlees, vis en vega
1 kop koffie of thee naar keuze
• Uit te breiden met kaaskroket of rundvlees kroket +3.50
LUNCHARRANGEMENT POKE 20.1 glas verse jus
Soepje van de chef
Mini Pokebowl avocado (v)
1 kop koffie of thee naar keuze
• Keuze arrangement van toepassing op de gehele groep
• Bij reservering keuze arrangement en de dieetwensen en allergieën doorgeven

GROEPSDINER

| vanaf 8 personen | Dagelijks vanaf 17:00

Er kan tot 12 personen à la carte gedineerd worden
GROEPSMENU | vanaf 8 personen 32.50
TAFELGARNITUUR
Rustiek brood | dips
VOORGERECHT
Carpaccio | rund | pesto | Parmezaanse kaas | pittenmix | rucola
Gambakoekjes I limoenyoghurt I groentecurry I huisgemaakte papadum
Burrata I salsa verde I guacemole I tijgertomaat | crostada
HOOFDGERECHTEN
Ribeye I langzaam gegaard I pastinaakmousseline I sjalotjus
Kippendij yakitori spies | hoisin I gebakken rijst I geroosterde kokos I kroepoek
Dorade I zeekraal I aardappelsalade I limoenvinaigrette I gepofte tomaatjes I olijfringetjes
Shakshuka I tomaten-gegrilde paprikasaus I groenten I gepocheerd ei I flatbread
DESSERTS
Petit Grand Dessert (proeverij van desserts)
Kaasplankje I 4 kazen | vijgenbrood | vijgen chutney +1.50
• Graag ontvangen we van de personen met dieetwensen/ allergieën de keuzes van de gerechten
plus allergie/dieetwens uiterlijk 3 dagen vooraf
• Vanaf 20 personen ontvangen we graag de keuzes van de gerechten van de gehele groep uiterlijk 3 dagen vooraf

DRANKARRANGEMENTEN
per persoon per uur | minimaal afname 3 uur
In combinatie met groepsdiner of walking dinner
1. Heineken bier – huiswijn – frisdrank 		

8.50

2. Bovenstaand aangevuld met luxere wijnen en speciaal bier van de tap

9.50

3. Bovenstaand aangevuld met speciaal bier van de fles 		

10.00

4. Bovenstaand aangevuld met 3 geselecteerde cocktails 		

15.00

WALKING DINNER

vanaf 30.00

Vanaf 50 personen serveren wij diverse gerechtjes in de vorm van een walking diner
STEL JE EIGEN WALKING DINNER SAMEN
1 of 2 soorten tafelgarnituur | 4 koude gerechtjes | 3 warme gerechtjes | dessert of kaas
TAFELGARNITUUR
Rustiek brood | dips
Crudites | dips
Notenmelange

2.50
2.50
2.00

KOUDE GERECHTEN
Oesters fine de claire | klassieke & oosterse vinaigrette
Vegetarische oester | oesterblad | avocado crème
Courgette | gegrild | ricotta | basilicum | zongedroogde tomaat | lolly
Gemarineerde perzik | mozzarella | basilicum | rauwe ham
Carpaccio | rund | pesto | pittenmix | Parmezaan | rucola | bonbon
Zalm | gemarineerd | vodka | rode biet | blini
Vitello tonnato | kalfsvlees | tonijnmayonaise | rucola | lolly
Blauwe kaas | peer | kletzenbrood
Gazpacho | soepje | tomaat | komkommer | koud geserveerd | glaasje
Doperwtensoep | munt | feta | koud geserveerd | glaasje
Ceviche | rauw gemarineerde vis| rode peper | tomaat | rode ui | limoen | avocado

2.50
2.50
2.50
2.50
2,50
5.00
2.50
2.50
2.50
2.50
5.00

WARME GERECHTEN
Dim Sum | witte kool | sambal badjak | pinda
Mini portobello | geitenkaas | spinazie | pitten | spiesje
Gambakoekje | avocado | limoen | crème fraîche | lauwwarm geserveerd
Bloemkool-zoete aardappelkoekje | tahindressing | lauwwarm geserveerd
Pekingeend | komkommer | bosui | hoisinsaus | ricewrap | lauw geserveerd
Ossenhaas | geroosterde knoflook | sesamzaad | sojasaus | spiesje
Gegrilde groenten | gemarineerde mozzarella | knoflook | spiesje
Köfte | lamsgehakt | frisse muntsaus | spiesje
Krokant buikspek | kimchi | sriracha mayo | mini pita
Hoisin jackfruit | kimchi | sriracha mayo | mini pita
Hotdog | mini | ketchup | mosterd | pickles | gefrituurde uitjes

2.50
2.50
3.50
2.50
5.00
8.50
7.50
8.50
9.50
8.50
8.50

DESSERT
Gin tonic sgroppino | frambozen | munt
KAASPLATEAU
Fromagerie Bon | kletzenbrood | vijgenchutney
• Graag bij reservering de dieetwensen en allergieën doorgeven

9.50
9.50

