De Vrije Vogel
Hotel, Groepen & Zwembad

Kloosterweg 3
8424 SH Elsloo

Catering

T : 0516-513525
E : info@devrijevogel.nl

Vo o r g ro e p e n va n a f 1 0 p e r s o n e n

Broodmaaltijden*
Ontbijtbuﬀet
Brunchbuﬀet
Lunchbuﬀet
Belegde broodjes

€ 11,€ 12,50
€ 12,50
€ 7,50

* prijzen per persoon

Voor bij de koﬃe / borrel*
oranjekoek
gesorteerd gebak
Voor bij de borrel*
Kaas/worstplankje (2 st.)
warm bittergarnituur (2 st.)
nootjes en zoutjes

High Tea
div. soorten thee, sandwiches, hartige
quiche, scones met marmelades en
geslagen room, muﬃns, cupakes,
gevulde wraps, slagroomsoesjes,
bonbons
€ 15,-

€ 2,05
€ 2,55
Pannenkoekbuﬀet
€ 1,€ 1,€ 1,50

Pannenkoeken met los beleg als
spek, appel, stroop en suiker
€ 12.50

* prijzen per persoon

Catering bestellen in uw vakantiehuis:
Geen zin om te koken, maar alles lekker laten bezorgen in uw vakantiehuis? Dat kan, bestel minimaal 5
dagen voor aankomst uw cateringbuﬀet per mail info@devrijevogel.nl
Op de afgesproken datum en tijdstip bezorgen wij het bestelde buﬀet, uit de keuken van het vakantiehuis
kunt u eenvoudig borden en bestek gebruiken.
Na gebruik kunt u alle schalen van het buﬀet vuil inleveren. De borden en bestek dient u na aﬂoop zelf in de
vaatwasser te plaatsen

(Walking) Diner*
Dinerbuffet:

€20,-

Soep, Hoofdgerecht en nagerecht

Barbecue:

€16,-

hamburger, sate, sjaslick, bbqworst, stokbrood met
kruidenboter, sauzen, rundvleessalade, meloen, fruitsalade

Smulbuffet Elsloo:

€19,-

Soep, stokbrood met kruidenboter, rundvleessalade,
zalmsalade,aardappelsalade,meloen met ham, gehaktballetjes
in pindasaus, frites, rauwkostschotel, fruitsalade

Buffet de Plaets:

€29,-

Soep, stokbrood met kruidenboter, rundvleessalade,
zalmsalade,aardappelsalade, gevulde eieren, gerookte
vissoorten, haring met ui, meloen met ham, gehaktballetjes in
pindasaus, rollade met saus, frites, rauwkostschotel, fruitsalade

Chinees buffet:

€13,-

Nasi, Bami, Babi Pangang, Foe Yong Hai, Kip Ketjap, Tjap Tjoy,
Kroepoek, Mini loempia, Lychees

Terug naar Vroeger:

€25,-

Oma’s groentesoep, stokbrood met kruidenboter, draadjesvlees, gehaktballen in de jus, rode kool, aardappelen en oma’s
friet, rauwkost, stoofpeertjes, pudding, chipolatebavaroise,
fruitsalade

Stamppottenbuffet:

€16

stamppot boerenkool, hutspot, zuurkoolschotel, rookworst,
speklapjes, jus

* prijzen per persoon

