Arrangementen Rendiz Hospitality
Koffie en thee arrangement
vanaf 10 personen

Vergaderarrangementen

Koffie en thee de luxe

Koffie en thee basic

Koffie thee arrangement met extra keuze

Koffie en/of thee met:

uit cappucino en latte macchiato		

- Luxe vlaai assortiment

€ 6,95 p.p.

- Luxe vlaai assortiment

€ 7,95 p.p.

- Lekkernijen

€ 4,95 p.p.

- Lekkernijen

€ 5,95 p.p.

Vergaderen 4 uur
min. 8 personen

€ 11,50 p.p.

- Beschikking van de ruimte
- Onbeperkt koffie, thee en gekoeld water
- Flipover met stiften

Ontbijt

Inclusief lunch op planken geserveerd
met melk en/of jus d’orange

€ 25,00 p.p.

High Breakfast
vanaf 20 personen

€ 10,00 p.p.

Uitgebreid ontbijt op plank geserveerd met

Vergaderen 8 uur

versgebakken broodjes, diverse soorten beleg,
gekookt ei, yoghurt en een glas jus d’orange.

min. 8 personen

BBQ

€ 19,00 p.p.

- Beschikking van de ruimte
- Onbeperkt koffie, thee en gekoeld water
- Flipover met stiften

BBQ

Lunch

vanaf 20 personen

€ 20,50 p.p.

Drie stukken vlees (keuze uit zes soorten), diverse

Shared lunch op plank
vanaf 2 personen | excl. drank

met melk en/of jus d’orange

€ 32,50 p.p.

huisgemaakte salades, boerenbrood en sausjes.
€ 12,25 p.p.

Mix van diverse belegde broodjes, warme en koude

Uitbreiding met vis

meerprijs € 3,50 p.p.

Huur tv-scherm

gerechtjes, vers soepje geserveerd op een plank
om samen te delen.

Inclusief lunch op planken geserveerd

Er wordt door de gasten zelf gegrild.

€ 50,00

Borrel
Borrelhapjes

Diverse arrangementen
Happy Burgers
vanaf 20 personen

€ 15,75 p.p.

Stel zelf je eigen burger samen met verse

Mini loempia’s met chilisaus 8 stuks

€ 4,00

Gefrituurde inktvisringen met knoflookdip 8 stuks

€ 4,00

Bourgondische bitterballen 10 stuks

€ 8,50

Gewoon lekker kaas, grillworst, luxe noten

€ 7,50

Nacho’s met pulled chicken / pulled pork (warm)

€ 7,50

hamburgerbuns, keuze uit ham- of kipburger (ook
vegetarisch), ijsbergsla, schijfjes tomaat en augurk,

Ouderwets lekker

gebakken uitjes, pommes frites en diverse sausjes.

vanaf 20 personen

Partypan
vanaf 20 personen

€ 19,25 p.p.

Lekker en gezellig samen bakken in een grote

€ 14,75 p.p.

Warm buffet met keuze uit twee soorten warm

Borrelpan

vlees in buffetvorm met pommes frites, warme rijst

vanaf 20 personen

en twee huisgemaakte verse salades.

Goedgevulde partypan met lekkere warme snacks en bites,

vleeskeuze; kipsaté, kipragout, limburgs zuurvlees

€ 12,50 p.p.

pommes frites, boerenbrood en huisgemaakte dipjes.

en gehaktballetjes in tomatensaus

pan, diverse soorten vlees (zes soorten),

Rendiz plank

diverse huisgemaakte salades, verse groenten,
aardappelpartjes, diverse sausjes, boerenbrood
en kruidenboter.
Uitbreiding met vis

vanaf 20 personen
meerprijs € 3,95 p.p.

Samengesteld buffet met heerlijke mediterraanse

€ 25,00 p.p.

borrelbites en boerenbrood.

gerechten bestaande uit diverse vis-, vlees- en

Rendiz

Walking diner
vanaf 50 personen
Samenstelling op aanvraag.

Industrieterrein Panningen 4

€ 25,00 p.p.

€ 14,75 p.p.

Goedgevulde en uitgebreide plank met diverse smeersels,

huisgemaakte dips.

3-gangen verrassingsmenu
Zorgvuldig door de chef samengesteld.

€ 22,50 p.p.

groentegerechten, diverse salades, brood en

Er wordt door de gasten zelf gebakken.

vanaf 20 personen

vanaf 20 personen

Mediterraans arrangement

5981 NK Panningen
+31 (0)77 382 38 50
www.rendiz.nl

