Horeca

Arrangementen
Lekker bakje koffie!
duur max. 1,5 uur
Koffie/ thee met boerderijlekkernijen € 3,95 p.p
Koffie/thee met diverse soorten vlaai € 5,95 p.p.
combi van limburgse en luxe vlaai

Koffie/thee met luxe vlaai

€ 6,50p.p.

vlaaien komen van bakkerij Pijpers Blerick
Consumptiebonnen per stuk € 2.10 verkrijgbaar
Niet inwisselbaar. (wijn in kleine glaasjes)

Boerderijlunch
duur max. 1,5 uur
Boerderijlunch

€ 11,50 p.p.

Een lekkere kop Daagsoep met boerenbrood
en kruidenboter, twee royaal belegde sneden
ambachtelijk gebakken boerenbrood met luxe
vleeswaren, kaas, roombrie, gerookte zalm,
inclusief koffie en thee

Lekker aan de borrel
Koffie/thee

met boerderijlekkernijen; bittergarnituur met
passende sausjes incl. 3 consumpties tapbier, wijn
of fris

Borrel en amusehapjes
Borrelplank

Jus d’orange en melk

€ 1,00 p.p.

Bourgondische kroket
met snee boerenbrood

€ 2,00 p.p.

Warm vlees*
met snee boerenbrood

€ 4,00 p.p.

* Keuze uit warm vlees is: kippenragout, zuurvlees,
kipsaté of gehaktballetjes in tomatensaus.

€ 8,50 p.p.

met bittergarnituur en sausjes (10 stuks)

Diverse amusehapjes

€ 2,50 p.st.

(o.a. gerookte zalm met citroendressing en sla,
carpaccio met parmezaanse kaas, gegrilde kip
met couscoussalade, garnalencocktail, salade
caprese met mozarella en tomaat)

Snee belegd boerenbrood

€ 2,75 p.p.

met luxe vleeswaren, ei of tonijnsalade

Portie boerenfrites met mayo

€ 2,00 p.p.

Mandje boeren brood

€ 5,50 p.st.

met diverse dipjes

Borrelplank van het Huis

Extra opties;

€ 12,95 p.p.

€ 12,50 p.p.

goed gevulde plank met div kleine hapjes
(voor 3 à 4 personen)

Drankarrangement
Onbeperkt pils van de tap, diverse fris en wijn
op aanvraag

Proeverijplank
Hagerhof

Bertha`s buffet

min. 10 personen

Stel uw eigen burger samen!

Proeverijplank

€ 12,50 p.p.

min. 12 personen duur max. 1,5 uur
geen exclusiviteit van de ruimte

Heerlijke kleine hapjes die bij elkaar de maag goed

Keuze uit huisgemaakte burgers

vullen. (3 gangen in 1 gang gepresenteerd)

(hamburger, kipburger) met gebakken uien, verse
gemengde sla, tomaat , komkommer en heerlijke BBQ
sausen, boerenfrites en verse broodjes in combinatie
met 3 consumpties tapbier, wijn of fris

Klein dag soepje, div kleine koude tapashapjes,
warm gerechtje op brood. wat zoets voor erna

Lekker snacken uit de pan

€ 12,50 p.p.

Goedgevulde snackpan met warme hapjes met
sausjes, ambachtelijk gebakken boerenbrood en
kruidenboter

BBQ
alleen op aanvraag

€ 17,50 pp

Extra opties;
Vis of vegan burger op aanvraag

€ 1,50 p.p.

Partypan Hagerhof
min. 15 personen duur max. 2,5 uur
geen exclusiviteit van de ruimte

Onze partypan zorgt voor gezellige
onderonsjes tijdens de bereiding!
Party pan

€ 18,95 p.p.

Met zo.a. verschillende soorten vlees en spiesjes, verse
seizoenssalades uit eigen keuken, diverse versbereide
sausjes en een grote variatie groenten en fruit om
heerlijk mee te bakken en ambachtelijk gebakken
boerenbrood met kruidenboter

Extra opties
Uitbreiding met verse vis

€ 2,95 p.p.

Er wordt door de gasten zelf gebakken. Op aanvraag kan
er een kok ingehuurd worden: Kosten € 30,00 per uur.

Kinderen 0 t/m 3 jr gratis • kinderen 4 t/m 12 jr halve prijs. • Minimale aantallen worden aangehouden voor facturatie. Voor al deze arrangementen geldt dat boven de 25 personen de ruimte wel exclusief is!

Vergader
Arrangementen
Buffetten

Vergaderen 4 uur

Vergaderen 8 uur

Vergaderen avonduren

min. 12 personen duur max. 2,5 uur
exclusiviteit van de ruimte

min. 6 personen
exclusiviteit van de ruimte

min. 6 personen
exclusiviteit van de ruimte

min. 20 personen
exclusiviteit van de ruimte

4 uur vergaderen
€ 11,50 p.p.
• Beschikking van de ruimte voor een dagdeel
• Onbeperkt koffie & thee, ververst op uw verzoek
• Onbeperkt water
• Flipover met stiften

8 uur vergaderen
• Beschikking van de ruimte voor 2 dagdelen
• Onbeperkt koffie & thee, ververst op uw verzoek
• Onbeperkt water
• Flipover met stiften

2 uur vergaderen
€ 15,00 p.p.
• Beschikking van de ruimte voor 2 uur
• Onbeperkt koffie & thee, ververst op uw verzoek
• Onbeperkt water
• Flipover met stiften

4 uur vergaderen incl. Toffe lunch

€ 23,50 p.p.

8 uur vergaderen incl. Toffe lunch

€ 25,50 p.p.

4 uur vergaderen
incl. lunch Toffe lunch de luxe

€ 28,50 p.p.

8 uur vergaderen
incl. Toffe Lunch de luxe

€ 29,50 p.p.

Arrangement 3 uur vergaderen
€ 17,50 p.p.
• Beschikking van de ruimte voor 3 uur
• Onbeperkt koffie & thee, ververst op uw verzoek
• Onbeperkt water
• Flipover met stiften

Miep`s buffet

€ 14,50 p.p.

Keuze uit twee soorten warm vlees* in
buffetvorm met boerenfrites, rijst en twee
huisgemaakte salades

Extra optie

Huisgemaakte Daagsoep € 3,00 p.p.

Buffet ut
Joamerdal

€ 16,50 p.p.

Kop Daagsoep met boerenbrood en
kruidenboter; keuze uit twee soorten warm

Opties aanvullend
Jus d’orange of melk

€ 1,00 p.p.

Huur vergaderruimte zonder arrangement : in overleg.

Opties aanvullend
Jus d’orange of melk

€ 1,00 p.p.

Huur vergaderruimte zonder arrangement : in overleg.

vlees* in buffetvorm met boerenfrites, rijst en twee huisgemaakte salades

Extra opties

Warme groenten
Toetje van de chef

€ 1,50 pp
€ 3,50 pp

* Keuze uit warm vlees is: kippenragout,
zuurvlees, kipsaté of gehaktballetjes
in tomatensaus.

Toffe lunch

Toffe lunch de luxe:

• Diverse luxe belegde broodjes

• Diverse luxe belegde broodjes

• Koffie, thee onbeperkt

• Boterham kroket of frikandel

• Zelfgemaakte soep van de dag

• Zelfgemaakte soep van de dag

Audiovisuele hulpmiddelen huur
• Laptop
€ 15,00 p.s.
• Beamer
€ 35,00 p.s.
• Projectiescherm € 15,00 p.s.
• Extra Flip-over
€ 12,50 p.s.

• Koffie, thee onbeperkt
Informeer naar beschikbaarheid

Kinderen 0 t/m 3 jr gratis • kinderen 4 t/m 12 jr halve prijs • Minimale aantallen worden aangehouden voor facturatie.

Aanvullend
combi-arrangement
Vergaderen
max. eindtijd tot 23.00 uur
Vooraf: Warm en koud buffet zie prijzen buffetten
Onbeperkt drankjes 1 uur

€ 9,50 p.p.

bier, wijn & fris

Onbeperkt drankjes 2 uur

€ 15,00 p.p.

bier, wijn & fris

Diverse nootjes op tafel

€ 1,95 p.p.

Bittergarnituur

€ 2,95 p.p.

Overige hapjes/voorkeuren in overleg met locatie.
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