Middenweg 3,
7775 CA Lutten
Beheerder: Jan Bouwhuis
Tel. 0523-681693
Mob. 0611058244
Email:
beheer@dorpshuislutten.nl
www.dorpshuislutten.nl
rekeningnummer:
NL16RABO0147768209

Wat is er nu leuker om uw activiteit buitenshuis te houden. Ons Dorpshuis leent zich bij uitstek voor
activiteiten tot max. 120 personen. Zaal Wilde Have is geschikt voor ruim 85 personen en zaal
Bientien Over voor 35 personen. Beide zalen zijn sfeervol ingericht. Ook kan er natuurlijk gebruik
worden gemaakt van het terras wanneer het weer het toelaat.
Wij verzorgen de volledige avond ten behoeve van uw activiteit met bijvoorbeeld een bbq of warm en
koud buffet. Afname van consumpties in combinatie met gebak, hapjes, buffet e.d. via het dorpshuis
is verplicht.
Hebt u speciale wensen vraag het dan onze beheerder.

Prijslijs 2016/2017
Zaalhuur
Wilde have zaal

€. 100,00

Bientien Over zaal

€. 70,00

Ober per persoon per uur
(Aantal in overleg met de beheerder)

€. 10,00 (min. één verplicht)

Consumpties – Dranken
Koffie/thee/chocolademelk (per kop)

€. 0,75 per kop

Bier

€. 1,50 per fles

Wijn

€. 7,50 per fles

Fris

€. 6,00 per fles/pak

Ranja

€. 0,25 per glas

Binnenlands & buitenlands gedistilleerd

€. 1,50 per borrelglas

Mixdrank

€. 2,50 per glas

Gebak en Hapjes
Standaard hapjes
Luxe hapjes
Warme Hapjes
Gebak
Gebak (Klein)
Koek/cake
Nootjes op tafel
Patat
Frikandel
IJsbuffetje

4x
3x
2x

€. 2,50 p.p.
€. 3,00 p.p.
€. 1,25 p.p.
€. 1,75 per stuk
€. 1,25 per stuk
€. 0,50 p.p.
€. 0,50 p.p.
€. 1,00 p.p.
€. 1,00 p.p.
€. 1,50 p.p.

BBQ €. 9,50 per persoon
keuze uit 4 stuks vlees per persoon
minimaal 4 verschillende soorten vlees
Karbonade
Speklap
Hamburger
Drumstick
Varkenssaté
Schnitzel
Shaslick
BBQ worstje
Procureurlapje
Spareribs
2 soorten salades
Versfruit
Stokbrood
3 soorten saus
Champignons en uien (gesneden)

Warm en koud buffet €. 12,50 per persoon

Schnitzel of varkensfiletlap in groente champignonsaus
Varkensrollade in jachtsaus
Kipfilet in zoetzure saus
Speklap in ketjapsaus
Aardappeltjes met spekjes, ui en groeten
Rundvleessalade
Eiersalade
Luxe visschotel
Vers fruitsalade
Stokbrood en kaas/ui stokbrood
Kruidenboter en paturain

Hapjesbuffet €. 9,00 per persoon
Standaard hapjes 1 p.p.
Luxe visschotel en haring op roggebrood
Kipfilet in zoetzure saus
Saté in satésaus
Varkenshaas in champignonsaus
Gehaktballetjes in zoete saus
Rundvlees- en huzarensalade
Vers fruitsalade
Stokbrood en kaas/ui stokbrood met kruidenboter en paturain

Brunch €. 12,95 per persoon
Brood (plakjes)
Beleg: ham / kaas/ rauwe ham / jam
Croissants / ham kaas croissant
Stokbrood
Beleg: brie / paturain / schimmelkaas
Pannekoek (klein) met boter/ stroop / poedersuiker
Gevulde eieren
Wraps met zalm / wraps met ham
Eiersalade / rundvleessalade
Warme worstjes en satéstokjes
Sla / tomaten / komkommer
Eieren (gebakken en gekookt)
Groentesoep, kippensoep of tomatensoep
Jus d’orange
Koffie, thee en melk

Lunch €. 10,95 per persoon
Brood (plakjes)
Kaiserbroodjes / pistolets
beleg: ham / kaas / rollade / jam
Croissant / ham kaas croissant
Eieren (gebakken en gekookt)
Kroket / saucijsenbroodjes
Gevulde kip met ananas
Mini pizza
Champignonsoep
Jus d’orange
Koffie / thee / melk

Aanvraag voor d.d. …-…-…… van ….. uur tot ….. uur
Zaalhuur

huur




€. 100,00
€ . 70,00

Wilde Have
Bientien Over

Bediening


...... Ober(s)

€. 10,00 per persoon/per uur

Gebak en Hapjes













......
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……



Hapjesbuffet €. 9,00 per persoon
Aantal personen ……



Warm en koud buffet €. 12,50 per persoon
Aantal personen ……



BBQ €. 9,50 per persoon
Aantal Personen ……












Standaard hapjes 4x
Luxe hapjes
3x
Warme Hapjes
2x
Gebak
Gebak (Klein)
Koek/cake
Nootjes op tafel
Patat
Frikandel
IJsbuffetje
Brunch
Lunch

keuze uit 4 stuks vlees per persoon
minimaal 4 verschillende soorten vlees
Karbonade
Speklap
Hamburger
Drumstick
Varkenssaté
Schnitzel
Shaslick
BBQ worstje
Procureurlapje
Spareribs

€. 2,50 p.p.
€. 3,00 p.p.
€. 1,25 p.p.
€. 1,75 per stuk
€. 1,25 per stuk
€. 0,50 p.p.
€. 0,50 p.p.
€. 1,00 p.p.
€. 1,00 p.p.
€. 1,50 p.p.
€.12,95 p.p.
€. 10,95 p.p.

Naam: ……………………………………………………
Adres: ……………………………………………………
……………………………………………………
Tel:

………………………….

E-mail: . .…………………………………………………

