Eet- en Feestcafé
Zalencentrum
Catering

FEESTSUGGESTIEFOLDER

2018

Laat u aangenaam verrassen.....

Grotestraat 84
7151 BD Eibergen

0545 477475
info@deklokeibergen.nl

Feestvieren en zeker weten dat het goed komt? Dat klinkt toch als een klok? Zalencentrum
de Klok doet het nèt even iets anders, een tikkeltje creatiever, flexibeler, moderner en toch
sfeervoller… en waar kwaliteit en persoonlijke inbreng van de gast uiteraard standaard is.
Door het verzorgen van catering is de keuken van De Klok bekend in de hele omgeving!
Graag stellen wij u in deze folder op de hoogte van een aantal voorbeeld feesten met de
bijbehorende prijzen. Het zijn enkel en alleen voorbeelden: creatief maatwerk is waar wij voor
staan. U wilt toch ook uw EIGEN feest?!

Arrangement I
vanaf

€ 23,75

20:00 uur

p.p

Ontvangst met een kopje koffie en een mini-mini gebakje van Maike’s
Lekkernijen
Alle aanwezigen krijgen aansluitend onbeperkt consumpties
Tussendoor serveren wij twee keer koude en één keer Elite hapjes XL *

00:30 uur

Afsluiting met een puntzak patat met mayonaise

Prijsindicatie

Af halen aan de tap € 23,75 tot € 26,25 p.p.
Volledige bediening € 25,00 tot € 27,50 p.p.

Arrangement II

€ 26,25

20:00 uur

Ontvangst met een kopje koffie en een Klok-Choco van Maike’s Lekkernijen
Alle aanwezigen krijgen aansluitend onbeperkt consumpties

p.p

Tussendoor serveren wij één keer koude, één keer luxe koude en twee keer
Elite hapjes XL *
00:30 uur

Afsluiting met twee kopjes koffie en diverse belegde broodjes òf broodje
warme beenham òf broodje warme gehakt òf boerenkipenvelop

Prijsindicatie

Af halen aan de tap € 26,25 tot € 29,25 p.p.
Volledige bediening € 27,50 tot € 30,50 p.p.
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vanaf

Arrangement III
vanaf

€ 34,00

20:00 uur

Ontvangst met een kopje koffie en een petit four van Maike’s Lekkernijen
Alle aanwezigen krijgen aansluitend onbeperkt consumpties

p.p

± 22:00 uur

Aanvang hapjesbuffet*

00:30 uur

Afsluiting met een kopje koffie

Prijsindicatie

Af halen aan de tap € 34,00 tot € 36,50 p.p.
Volledige bediening € 35,25 tot € 37,75 p.p.

Arrangement IV

€ 49,75

15:00 uur

p.p

Ontvangst met twee kopjes koffie en gesorteerd gebak of taartenbuffet van
Maike’s Lekkernijen
Alle aanwezigen krijgen aansluitend onbeperkt consumpties

± 17:30 uur

Aanvang buffet populaire*

± 19:00 uur

Aanvang dessertbuffet “de Klok”*

20:00 uur

Afsluiting met een kopje koffie en een bonbon

Prijsindicatie

Af halen aan de tap € 49,75 tot € 55,00 p.p.
Volledige bediening € 51,25 tot € 56,50 p.p.

februari 2018

vanaf

Arrangement V | Feestvieren nieuwe stijl
vanaf

€ 27,00
p.p

20:30 uur

Aanvang; alle aanwezigen krijgen onbeperkt consumpties

± 21:30 uur

Wij plaatsen mooie tapas hapjes op étagères op tafel (2 p.p.), aansluitende
serveren wij een ronde amuseglaasjes (koud) een een ronde Elite hapjes XL
(warm)

± 00:00 uur

Wij serveren een Bim-Bam-Burger of een broodje pulled porc

± 01:00 uur

Afsluiting met een kopje koffie

Prijsindicatie

Af halen aan de tap € 27,00 tot € 29,50 p.p.
Volledige bediening € 28,25 tot € 30,75 p.p.

Arrangement VI

€ 34,50

20:00 uur

Ontvangst met een kopje koffie en een Klok-Choco van Maike’s Lekkernijen
Alle aanwezigen krijgen aansluitend onbeperkt consumpties

p.p

± 21:30 uur

Alle aanwezigen kunnen onbeperkt “street food” halen bij onze mini-foodtrucks Klok’s Kookmobiel en Klok’s BAKfiets, te weten;
KLOK’S BAKFIETS

KLOK’S KOOKMOBIEL

Champignons Dordogne

Mini Bim-Bam-Burger

Loempia’s

Amuseglaasje met gamba-spiesje

Uiringen

Wrapje met kippendijen en

Hapjes XL

roerbakgroenten óf pita met gekruide

Puntzak patat met mayo (eventueel

kip, rode ui, tomaatjes en tzatziki

gemaakt van aardappelen uit de streek)

00:00 uur

Einde Food truck finger food

00:30 uur

Afsluiting

Prijsindicatie

Af halen aan de tap € 34,50 tot € 37,00 p.p.
Volledige bediening € 35,75 tot € 38,25 p.p.
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vanaf

| Food-truck finger food

Dagbruiloft
vanaf

€ 47,00

13:30 uur

Ontvangst met een glaasje mousserende wijn en bruidstaart
Alle aanwezigen krijgen aansluitend onbeperkt consumpties

p.p
16:30 uur

Aanvang heerlijk drie gangen diner naar keuze*

± 19:00 uur

Einde diner en pauzemoment alvorens het avondfeest losbarst…

Prijsindicatie

€ 47,00 tot € 51,00 p.p.

Receptie
vanaf
p.p

14:00 uur

Ontvangst met een kopje koffie en een mini-mini gebakje van Maike’s
Lekkernijen
Alle aanwezigen krijgen onbeperkt consumpties uitgeserveerd
Tussendoor serveren wij één keer koude en één keer Elite hapjes XL*
Luxe zoutjes op tafel

16:00/16:30 uur Afsluiting

Prijsindicatie

Volledige bediening € 14,00 tot € 15,50 p.p. (volledige bediening)

... zomaar wat suggesties!
Bruidstaart

Lepelgebak

Petit four

Banket assorti

Welkomstdrankje als mousserende wijn
(blanco en rosso)

Monte Scroppino
februari 2018

€ 14,00

Wij verzorgen graag uw feest of andere aangelegenheid in onze “Eetkamer”. In de Eetkamer
heeft u echter ook de mogelijkheid “om eens uit een ander vaatje te tappen…”. U kunt er
namelijk zelf uw feest verzorgen, dat wil zeggen u verzorgt zelf het tappen en de bediening
van de dranken.
Wij hebben speciale arrangementen opgesteld, waarbij u tegen een goedkoper tarief geniet van
de voordelen van onze horeca-faciliteiten. Conform uw wensen wordt de ruimte ingericht en
natuurlijk zorgen wij na afloop voor het opruimen… Hieronder twee voorbeeld arrangementen:

Arrangement Self Service Eetkamer I

€ 21,50
p.p

Feestduur

4 uren

Ontvangst

Kopje koffie
Mini-mini gebakje van Maike’s Lekkernijen
Onbeperkt consumpties (bier, fris, wijn, binnenlands gedistilleerd)
Één keer koude hapjes en twee keer Elite hapjes XL*

Afsluiting

Kopje koffie met bonbon

Arrangement Self Service Eetkamer II

p.p

4 uren

Ontvangst

Kopje koffie
Mini-mini gebakje van Maike’s Lekkernijen
Onbeperkt consumpties (bier, fris, wijn, binnenlands gedistilleerd)
Hapjesbuffet*
(meer informatie over buffetten/desserts vraag naar onze suggestiemap)

Afsluiting

Kopje koffie met bonbon

Noot: Voor bepaalde groepen (jongeren, verenigingen, etc.) berekenen we een extra toeslag
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€ 32,50

Feestduur

Het sterretje *
Informeer voor meer mogelijkheden op het gebied van hapjes, buffetten en desserts naar onze suggestiemap.

Voorwaarden
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•• Alle prijzen zijn inclusief btw
•• Uw feest wordt door ons vooraf schriftelijk begroot en bevestigd. Daarin staat het programma, uw specifieke
wensen en alle prijzen
•• Het factureren gaat op basis van nacalculatie, met uitzondering van het keukenwerk. Om dat u vooraf van ons een
schriftelijke begroting hebt ontvangen, bent u gegarandeert van het maximum bedrag in deze begroting en weet u
vooraf dus waar u maximaal aan toe bent
•• Uw feest op basis van vooraf afgesproken vaste verrekenprijs is mogelijk
•• De self-service arrangementen van de Eetkamer zijn op basis van vooraf afgesproken vaste verrekenprijzen
•• Prijswijzigingen dan wel drukfouten onder voorbehoud

