Feestarrangementen
Indien u kiest voor een feestarrangement, bent u verzekerd van een uitstekend verzorgd feest en
weet u vooraf waar u aan toe bent. Onderstaande feestarrangementen zijn opgesteld op basis van
een 4 uur durende feestavond. Tevens vindt u diverse mogelijkheden waarmee u uw arrangement
kunt uitbreiden; een welkomstdrankje, diverse koude en warme amuses, fingerfood, tafelgarnituur
of een Late Night Snack.
Feestarrangementen
Onbeperkt dranken uit het Hollandse assortiment* 4 uur
Tafelgarnituur: Luxe notenmelange
Rondes gemengd bittergarnituur
Amuselepel carpaccio met Parmezaansnippers & truffeldressing
Diverse luxe belegde canapés
Gambakroketje in combinatie met een kroketje van chorizo
Welkomstdrankje: Prosecco
Late Night Snack: Frites met mayonaise
Prijs per persoon

A
✓
✓
✓3x

€ 42,75

B
✓
✓
✓2x
✓
✓

C
✓
✓
✓2x
✓
✓

€ 45,75

✓
€ 49,75

D
✓
✓
✓2x
✓
✓
✓
✓
✓
€ 56,75

Bovenstaand feestarrangement inclusief dranken uit
buitenlandse assortiment* 4 uur
Prijs per persoon
€ 51,25 € 54,25 € 58,25 € 65,25
- De arrangementen op Landgoed Tespelduyn zijn volledig transparant; genoemde prijzen
zijn inclusief zaalhuur, zaalzetting en volledige gastvrije verzorging van onze medewerkers.
Uiteraard kunnen wij voor u een korter of langer durend feestarrangement of een feestarrangement
op maat samenstellen. Graag vernemen wij uw wensen.
Hollands assortiment:
Het Hollandse assortiment bestaat uit koffie, thee, plat & bruisend
water, frisdranken, verse jus d’orange, appelsap, Heineken tapbier,
Huiswijnen (wit, rood, rosé), port, sherry, vermouth,
diverse jenevers & vieux.
Buitenlands assortiment:
Het buitenlandse assortiment bestaat uit Bacardi, Malibu, Gin,
Vodka,
Amaretto, Baileys, Safari, Pasoa, Ballantines & Remy Martin V.S.
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U kunt de feestarrangementen ook uitbreiden met:
Welkomstdrankje:
Een feestelijk glas Prosecco
Champagne
Scropino (verfrissend welkomstdrankje van wodka, prosecco & citroen sorbetijs)
Diverse cocktails (zoals Mojito, Cosmopolitan, White Russian etc.)
Non alcoholisch

€ 5,95
€ 65,00 (fles)
€ 6,75
v.a. € 6,75
€ 3,75

Zoete lekkernijen:
Appelgebak van Patisserie George Vis met slagroom
Petit Fours van Patisserie George Vis
Assortiment gesorteerd gebak van Patisserie George Vis
Cupcakes van Patisserie George Vis

€ 4,75
€ 3,75
€ 4,50
€ 4,25

Tafelgarnituur; Meerprijs op bovenstaande arrangementen
Mix van luxe notenmelange & luxe zoute koekjes
Luxe zoute koekjes
Olijven gemarineerd in knoflook

€ 0,90
€ 1,25
€ 1,65
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Koude& warme amuses:
Bawykov zalm met zongedroogde tomaat en waterkersmayo
Hollandse garnalen, appel, crème fraîche & komkommer
Tonijntartaar met sjalotjes, knoflook & soja
Gebakken coquille op een bedje van wakamé en schuimige kreeftensaus
Sashimi van tonijn
Sashimi van zalm
Diverse soorten Sushi (Spicy Tuna, Flamed Entrecôte, Zalm Avocado, California)
Wrap van carpaccio en krokante spek & pesto
Diverse belegde canapés
Serranoham met meloen
Amuselepel carpaccio met Parmezaansnippers en truffeldressing
Een rolletje van Vitello tonato met tonijnmayonaise
Mini Caprese (buffelmozzarella, pomodori & basilicum)
Vegetarische wrap van geitenkaas
Fingerfood:
Kaas en/of Worst
Bourgondische bitterbal, Kaasloempia, Vegetarische Loempia,
Mini frikadel, Vlammetjes
Gemengd bittergarnituur
Yakitori-spiesje
Chorizokroketje
Gambakroketje
Geitenkaaskroketje
Grote garnaal in een jasje van broodkruim
Late Night Snack, een smakelijke afsluiter van uw feest
Frites met mayonaise
Broodje Bourgondische kroket

€ 2,50
€ 3,25
€ 3,50
€ 5,50
€ 3,95
€ 3,95
€ 4,00
€ 3,75
€ 2,10
€ 2,25
€ 2,25
€ 2,65
€ 2,65
€ 2,95

€ 0,80
€ 1,15
€ 1,15
€ 1,65
€ 1,15
€ 1,35
€ 1,15
€ 2,25

€ 3,75
€ 3,75
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Receptie- en
Borrelarrangementen
Geniet tijdens uw receptie of borrel van een volledig verzorgd arrangement.
Receptie- en Borrelarrangementen
A
B
C
D
✓
✓
Onbeperkt dranken uit het Hollandse assortiment* gedurende
een tijdsbestek van 1,5 uur
✓
✓
Onbeperkt dranken uit het Hollandse assortiment* gedurende
een tijdsbestek van 2 uur
✓
✓
✓
✓
Tafelgarnituur: gesorteerde nootjes
Ronde(s) gemengd bittergarnituur
✓2x
✓1x
✓2x
✓1x
✓
✓
Amuselepel carpaccio met Parmezaansnippers & truffeldressing
✓
✓
Diverse luxe belegde canapés
Prijs per persoon
€ 21,75 € 23,75 € 25,75 € 28,75
- De arrangementen op Landgoed Tespelduyn zijn volledig transparant; genoemde prijzen
zijn inclusief zaalhuur, zaalzetting en volledige gastvrije verzorging van onze medewerkers.
Uiteraard kunnen wij voor u een langer durend arrangement of een arrangement op maat
samenstellen. Graag vernemen wij uw wensen.
Hollands assortiment:
Het Hollandse assortiment bestaat uit koffie, thee, frisdranken, verse jus d’orange, appelsap,
Heineken tapbier, Huiswijnen (wit, rood, rosé), port, sherry, vermouth, diverse jenevers & vieux.
Buitenlands assortiment:
Het buitenlandse assortiment bestaat uit bestaat uit Bacardi, Malibu, Gin, Vodka,
Amaretto, Baileys, Safari, Pasoa, Ballantines & Remy Martin V.S.
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