
SOMETHING TO CELEBRATE IN VINTEAGE * Dit arrangement is exclusief drank 
** Dit arrangement is ook geheel vegetarisch te 
bestellen   

ARRANGEMENT VANAF/TOT  
(personen)

INHOUD 
(per persoon)

PRIJS 
(per persoon)

A LA CARTE 
* 
**

Tot 10 personen Keuze uit alle gerechten van onze 
menukaart. 

Prijs varieert per 
gerecht

Speciaal MENU  
* 
**

Vanaf 10 personen en 
meer 

Keuze uit drie gerechten van onze 
menukaart, samengesteld in 
overleg met onze gast.  
Ideaal voor partijen die graag van 
onze bijzondere menukaart willen 
proeven. 

Prijs varieert per 
gerecht 

PROSECCO 
ONTBIJT 

**

Vanaf 2 personen en 
meer

Pancakes, brunchbagel, yoghurt 
met fruit en granola, een gebakje 
uit onze patisserie, een glas 
prosecco & een glas jus d’orange.

€ 25,- pp

BORREL ETAGÉRE 
* 
**

Vanaf 10 personen en 
meer 

Tien zoetigheden & tien 
hartigheden van onze patissier en 
chef.  
In stijl geserveerd op onze 
etagères.  
Ideaal voor een borrel in de 
namiddag om gezellig met elkaar 
te toosten! 

€ 40,- per etagère 
(20 stuks)  

LUNCH BUFFET  
* 
**

Vanaf 10 personen en 
meer 

Luxe belegde sandwiches, soep en 
taart als dessert. Dit arrangement 
wordt geserveerd in de vorm van 
een buffet.  
Ideaal voor vergaderingen of 
grote partijen. 

€ 15,- pp 

HIGH TEA & 
COFFEE 

**

Vanaf 2 personen en 
meer

Vijf zoetigheden & vijf 
hartigheden van onze patissier en 
chef. Variatie aan vis, vlees en 
vegetarische hapjes. Onbeperkt 
thee en/of koffie.  
Ideaal voor een speciale 
gelegenheid (verjaardag, 
babyshower en andere feestelijke 
gelegenheden). 

€ 28,- pp 

HIGH WINE & 
BEER 

**

Vanaf 2 personen en 
meer

Vijf zoetigheden & vijf 
hartigheden van onze patissier en 
chef. Variatie aan vis, vlees en 
vegetarische hapjes. Twee wijnen 
en/of bieren naar keuze.  
Ideaal voor een speciale 
gelegenheid (verjaardag, 
vrijgezellenfeest en andere 
feestelijke gelegenheden). 

€ 30,- pp 



UITBREIDINGEN ~ Glas Prosecco  

~ Gebak op tafel  

~ Taarten op tafel  
(zie brochure taarten Vinteage)

€ 5,50 per glas  

Vanaf € 4,- per 
gebakje (bekijk 
ons assortiment)  

Vanaf € 18,50 per 
taart (bekijk ons 
assortiment) 


