
Dranken
koffie/thee/frisdrank € 2,50
jus d’orange € 2,50
Chocomel en Fristi € 2,50
huiswijn (rood/wit/rosé) € 4,10
port € 4,10
sherry € 4,10
bier/malt bier € 3,15
Hollands gedistilleerd vanaf € 4,25

Patisserie
notenkoek € 1,75
kruidkoek € 1,75
roomboterkoekje € 0,70
petitfour € 2,85
mini petitfour € 2,30
cake € 1,75
kaneelcake € 1,75
gevulde koek € 3,00
gebak vanaf € 3,40
slagroomsoesjes vanaf € 1,70
bonbon vanaf € 1,40
Fries arrangement 3 per persoon € 5,00
Gronings arrangement 3 per persoon € 5,00
Drents arrangement 3 per persoon € 5,00
koekplateau 25 stuks o.a. krakelingen, gevulde koek, cake, noten 
en kruidkoek € 47,00

Broodjes
broodjes wit/bruin gemengd met diverse soorten beleg € 3,40
luxe broodjes met diverse soorten beleg vanaf € 4,40
mini luxe broodjes met diverse soorten beleg vanaf € 3,70
luxe sandwiches vanaf € 4,50
krentenbol € 2,75
krentenwegge € 2,75
soep € 4,75
soep met stokbrood en kruidenboter vanaf € 5,95
broodje kroket € 3,50
pistoletje gezond € 4,40
streekgebonden brood, Fries suikerbrood, Zuidlaarderbol op aanvraag
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Hartig assortiment
saucijzenbroodje heel € 2,85
saucijzenbroodje éénhaps € 1,85
kaasbroodje heel € 2,85
kaasbroodje éénhaps € 1,85
worstenbroodje heel € 2,90
worstenbroodje éénhaps € 1,85

Arrangementen (prijzen per persoon)
arrangement Vega
kaaspuntje/gefrituurde loempia/zoete pepers gevuld met roomkaas € 3,60
arrangement Meander
3 stuks bittergarnituur of bitterballen incl. nootjes op tafel € 2,80
arrangement Berk
kaaspuntje, stukje droge worst/leverworst en bitterbal incl. nootjes op tafel € 2,90
arrangement Tapas
tortilla, dadel met spek, chorizo worst, olijven € 6,70
arrangement Indisch
mini bapao, mini loempia, spekkoek, kwee lapies soerabya € 7,40
arrangement Zoet
bonbon, kleine petit four, slagroomsoesje € 4,50
arrangement ‘van hier’
twee glazen wijn of Maallust-bier, luxe borrelplateau (kaas, olijven, nootjes, worst, etc.) € 13,00

langer gebruik aula of foyer per 30 min. € 170,00

Uiteraard zijn diverse andere consumpties te verkrijgen. Bovenstaande is slechts een greep uit het assortiment, heeft 
u specifieke wensen, vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Wegens de strenge HACCP normen en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden kunnen wij helaas geen 
zelf meegenomen producten/consumpties uitserveren. HACCP is opgesteld door de voedsel- en warenautoriteit en 
is een methode die bedrijven verplicht moeten toepassen om de veiligheid van de voedselproducten te waarborgen.
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