In de zijvleugel van Landhuis Ockenburgh
verzorgen wij graag uw Food & Beverage.
Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden.
Uiteraard kunnen deze worden aangepast naar uw persoonlijke
wensen.

Lunchen
Borrels
Buffetten
Aanvullende informatie

Lunchen
Dit kan vanaf 10 personen tussen 11:00 en 16:00 uur in de zijvleugel van het
landhuis geleverd worden of in Kasserie OCK geserveerd worden.
Lunch Basis ............................................................................. € 12,50 pp
•
•

1x drankje (keuze uit koffie/thee, melk, frisdrank, tapbier of huiswijn)
Schalen met luxe belegde (vlees, vis & vega) broodjes (2st. pp)

Lunch Plus ............................................................................... € 19,50 pp
•
•
•

2x drankjes (keuze uit koffie/thee, melk, frisdrank, tapbier of huiswijn)
1 kop soep, keuze uit twee verschillende soepen
Schalen met luxe belegde (vlees, vis & vega) broodjes (2st. pp)

(filter) Koffie/thee .................................................................. € 14,50 per kan
Zoete lekkernij erbij, wortel of appelcake? ....................... € 3,60 pp
Kan jus d’orange/appelsap (1L) ......................................... € 19,50 per kan
Fles prosecco ......................................................................... € 25,50 pp
Fles alcoholvrije prosecco ................................................... € 23,50 pp
Havermout koek .................................................................... € 2,50 pp
Zoete lekkernijen.................................................................... € 3,50 pp
Huisgemaakte taart .............................................................. € 5,50 pp
Hartige taart ........................................................................... € 4,00 pp
Mixed groene salade schaal om te delen (4p) ............... € 16,00
1 glaasje soep ........................................................................ € 4,00 pp
Maaltijdsoep .......................................................................... € 6,50 pp
1 broodje kroket .................................................................... € 4,50 pp
Handfruit ................................................................................. € 2,25 pp
Saucijzenbroodje ................................................................... € 3,75 pp
Croissant met jam ................................................................. € 4,00 pp

Borrelhapjes (koud)
Dit kan vanaf 10 personen tussen 15:00 en 17:30 uur in de zijvleugel van het
landhuis geleverd worden of in Kasserie OCK geserveerd worden.
Breekbrood met smeersels ................................................... € 6,55
Kaasplankje met 3 verschillende Franse kaas .................. € 9,50
Noten mix................................................................................ € 3,50

Buffetten
Vanaf 20 personen kunt u gebruik maken van een buffet in de zijvleugel van
het landhuis (levering tussen 16.00 – 17.30 uur).
Als uw favoriete gerecht / buffet er niet tussen staat, meld het dan aan ons, wij staan
open voor alle suggesties.

Italiaans buffet Basis............................................................€ 21,00 pp
Pasta bolognese l Pasta Pesto V l Pasta Aglio garnalen l Gemengde groene salade

Stamppotten buffet (nov-mrt) ............................................€ 21,00 pp
3x verschillende stampotten naar keuze l Spekjes l Rookworst l Stoofvlees l Jus

Koud buffet...........................................................................€ 21,00 pp
Hartige taart l Diverse Franse kaas l Charcuterie l Gemengde groene salade (of naar
keuze andere salade supp € 2,00)

Aanvullende informatie
VEGETARISCH & ALLERGIE
Gasten met voedselallergieën en/of dieetwensen, van tevoren aangeven.
Onze medewerkers kunnen u informeren over allergenen.
PRIJZEN & FACTURATIE
De bovengenoemde prijzen zijn gebaseerd op levering in de zijvleugel van het
landhuis en incl BTW. Prijzen geserveerd in de Kasserie zijn gereduceerd, vraag naar
ons Arrangementenoverzicht.
Factuur en rest betaling achteraf, betalingstermijn 14 dagen.
OFFERTE
De offerte is 14 dagen geldig.
Aanpassing van de offerte is in overleg mogelijk.
DEFINITIEVE AANTAL PERSONEN
Het definitieve aantal vernemen we graag een week van tevoren.
Aan de hand van het definitieve aantal deelnemers wordt de factuur opgemaakt
en kan het aantal niet meer verminderd worden. (In overleg wel vermeerderd).
ANNULERINGSVOORWAARDEN
De annuleringsvoorwaarden kunt u op aanvraag opgestuurd krijgen.

