Prijzen en
arrangementen
catering

Yarden biedt naast hapjes en drankjes, diverse cateringarrangementen,
waarmee u een afscheid een persoonlijk karakter kunt geven. Voor de
arrangementen geldt een vaste prijs per persoon. U kunt dan onbeperkt
genieten van hapjes en drankjes, gedurende de afgesproken tijd.
Zoet arrangement vanaf € 8,00 (per persoon)
Het Zoet arrangement bestaat uit een onbeperkt aanbod van koffie, thee, vruchtensappen
en ijswater met daarnaast een ruime keuze aan zoete lekkernijen, zoals macarons, brownies,
petit glacé en bonbons.
Lunch arrangement vanaf € 13,00 (per persoon)
Het Lunch arrangement bestaat uit een onbeperkt aanbod van koffie, thee, vruchtensappen,
(karne)melk en ijswater met daarnaast een ruime keuze aan minibroodjes met luxe beleg,
minikrentenbollen en vers fruit.
Receptie arrangement vanaf € 15,00 (per persoon)
Het Receptie arrangement bestaat uit een onbeperkt aanbod van verschillende alcoholische
en non-alcoholische dranken, zoals wijn, bier, vruchtensappen, frisdranken, koffie en thee
met daarnaast een ruime keuze aan borrelhapjes, van pinda’s en borrelnootjes tot warm en
koud bittergarnituur alsmede een gezonde snackmix.
Veel van onze locaties bieden ook een arrangement met regionale specialiteiten.
Graag adviseren we u over de mogelijkheden.
Arrangement tarieven per persoon bij langer gebruik restaurant
Alle bovengenoemde arrangementprijzen zijn berekend op basis van een verblijf tot
45 minuten in het restaurant. Wenst u meer tijd in het restaurant te besteden dan is
dat natuurlijk mogelijk tegen geringe meerkosten:
• 15 minuten extra tijd: meerprijs € 1,00 per persoon
• 30 minuten extra tijd of langer: meerprijs € 2,00 per persoon.
De werkelijke tijdsbesteding in het restaurant wordt berekend.

‘We hebben samen kunnen genieten van
perfect verzorgde catering, met heerlijke
drankjes en goed belegde broordjes.’

Dranken (per stuk)
Koffie, thee 

€ 2,25

Cappuccino, latte macchiato, espresso of verse muntthee

€ 2,25

Frisdrank, vruchtensappen 

€ 2,25

Rode wijn, witte wijn, rosé 

€ 3,50

Port, sherry 

€ 3,50

Bier, flesje 

€ 2,70

Bier, tap 

€ 2,40

Binnenlands gedistilleerd 

€ 3,00

Buitenlands gedistilleerd

€ 4,50

‘Yarden biedt naast hapjes
en drankjes, diverse
cateringarrangementen, waarmee
u een afscheid een persoonlijk
karakter kunt geven’

Broodjes (per stuk)
Huisgemaakt assortiment zachte broodjes

€ 2,75

o.a. ei, kipfilet met tuinkruiden, jonge kaas, oude kaas, mortadella, beenham, fricandeau, salami

Ambachtelijke minibroodjes

€ 3,25

o.a. gerookte zalm, tonijn, filet americain, rundercarpaccio, rosbief, brie, pastrami

Luxe assortiment harde en zachte broodjes

€ 3,75

o.a. Gerookte zalm, tonijn, filet americain, rundercarpaccio, rosbief, brie, pastrami

Broodje Kwekkeboom kroket 

€ 3,50

Krentenbol met of zonder roomboter 

€ 2,00

Saucijzenbroodje (heel) 

€ 2,95

Saucijzenbroodje (half) 

€ 1,50

Kaasbroodje 

€ 2,95

Soepen (per stuk)
Tomatensoep met crème fraîche en verse bieslook

€ 3,75

Groentesoep

€ 3,75

Kippensoep

€ 3,75

Hapjes zoet (per persoon)
Cake/koek 

€ 1,30

Luxe cake assorti 

€ 1,55

Roomboterkoekje assorti

€ 0,50

Luxe koekje assorti (o.a. petit glacé of macarons) 

€ 1,55

Slagroomsoesje mini 

€ 0,80

Chocolade assorti 

€ 1,30

Bonbon (per stuk) 

€ 1,30

Gevulde koek 

€ 1,55

Brownie of muffin 

€ 1,55

Spekkoek 

€ 1,70

Petit four 

€ 2,90

Gebak assorti 

€ 3,80

Hapjes hartig (per persoon)
Mix van pinda’s en borrelnootjes

€ 1,00

Gemengde luxe noten 

€ 1,50

Zoute koekjes (2 stuks)

€ 1,00

Bittergarnituur koud (kaas/worst 2 stuks) 

€ 1,25

Bittergarnituur warm (assorti gefituurde hapjes)

€ 0,90

Bitterbal (Kwekkeboom) 

€ 0,90

Bladerdeeg hapje assorti 

€ 1,00

Gezonde snackmix (diverse frisse groenten) 

€ 0,80

Yarden werkt met zorgvuldig geselecteerde
leveranciers. Dit om de kwaliteit van de door
ons verstrekte producten te garanderen en
te voldoen aan geldende wet- en regelgeving
inzake allergenen en HACCP. Het is daarom
ook niet toegestaan om eigen consumpties

yarden.nl/catering
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mee te brengen.

