ARRANGEMENTEN CAFÉ DE WERF
Café de Werf is uitermate geschikt voor het organiseren van een feestje of andere
bijeenkomst.
Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag mag onze locatie vanaf 50 personen
privé gratis gebruikt worden mits een van de onderstaande arrangementen wordt
geboekt. Op vrijdag, zaterdag en zondag is dit vanaf 80 personen.
Muziekwensen kunnen vooraf met ons worden besproken.

Optie 1: Arrangementen keuze de Werf
Onbeperkt drank arrangement exclusief buitenlands gedistilleerd.
3 uur: € 27,50 p.p. inclusief 4 rondes feestgarnituur (keuze uit 1×A, 2×B,1×C)
4 uur: € 30,00 p.p. inclusief 5 rondes feestgarnituur (keuze uit 2×A, 2×B,1×C)
5 uur: € 32,50 p.p. inclusief 6 rondes feestgarnituur (keuze uit 2×A, 2×B, 2×C)
6 uur: € 35.00 p.p. inclusief 6 rondes feestgarnituur (keuze uit 2×A, 2×B, 2×C)
De arrangementprijzen zijn inclusief frisdranken, huiswijnen, Amstel pils van fust en
binnenlandse gedistilleerde dranken (jenevers, vieux, beerenburg).
Als uw gasten ook buitenlands gedistilleerd en/of speciale bieren mogen bestellen
dan berekenen wij boven op de arrangement prijs per bestelde drank/bier 50% van
de normale verkoopprijs van onze drankenkaart.
Het exacte aantal personen horen wij graag uiterlijk drie dagen van tevoren. Als er
minder gasten aanwezig zijn dan wordt het aantal doorgegeven gasten aangehouden.
Als er onverwachts meer gasten komen dan worden deze meegeteld.

Optie 2: op turfbasis
Bij deze optie schrijven wij elk drankje geserveerd wordt. De hapjes dient u vooraf uit
te zoeken en de aantallen door te geven.
Bij deze optie wordt de normale prijs van de drankenkaart gehanteerd. Op het
totaalbedrag van de dranken krijgt u 10% korting.
Afhankelijk van het aantal personen kunnen wij een huurprijs voor onze locatie
berekenen en wordt besloten of u onze locatie privé of gedeeld kunt gebruiken.

Feestgarnituur
Uit onderstaande hapjes kunt u, afhankelijk van uw gekozen tijdsarrangement een
keuze maken. Kiest u voor de turfoptie dan geldt de genoemde prijs per hapje x het
door u vooraf doorgegeven aantal.

Hapjes A
Gemengde schaal (Oude kaas, jonge kaas, komijnen kaas en brie met
garnering)

0,75 p.p.

Gemengde schaal worst (Chorizo, leverworst, salami, gekookte worst,
slagersworst inclusief garnering)

0,75 p.p.

Gemengde schaal bittergarnituur

0,75 p.p.

Hapjes B
Wrap met vitello tonato

1,50 p.p.

Wrap met gerookte kip, komkommer en heksenkaas

1,50 p.p.

Wrap met gerookte zalm en roomkaas

1,50 p.p.

Stokbroodjes met rucola, carpaccio, truffelmayo en parmezaanse kaas

1,50 p.p.

Crostini met brie en druif

1,50 p.p.

Mozzarella, tomaat en basilicum stokje

1,50 p.p.

Parmaham met meloen

1,50 p.p.

Gehaktballetje in satésaus

1,50 p.p.

Hapjes C
Mini garnalenkroketjes met chilisaus

2,00 p.p.

Kibbeling met remouladesaus

2,00 p.p.

Stokje saté

2,00 p.p.

Gemixte sushi

2,00 p.p.

Mocht u andere wensen hebben dan horen we het graag.
Als wij rekening kunnen houden met gasten die allergieën hebben of vegetarisch zijn,
dan horen wij dit graag.

