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HOMEMADE & HANDMADE

In de Music Meeting Lounge vind je heerlijke hapjes, homemade &
handmade. We struinen maar al te graag traiteurs en cateraars af,
proeven alles uiteraard zelf, testen smaak en kraak en kiezen alleen
voor datgene wat we zelf ‘irresistibel’ vinden. Je zult smullen van de
lemoncurd cheesecake, zelfgebakken door dochter Fauve, genieten
van producten van de allerbeste lokale ondernemers of van onze
geheime adresjes. Het is altijd weer een verrassing wat er voor je klaar
zal staan. Maar blij word je ervan, zeker weten!

VERGADERARRANGEMENTEN
‘The energy never dies’
Vergaderarrangement halve dag
€ 13,50 per persoon

‘One more cup of coffee’
Vergaderarrangement hele dag
€ 21,50 per persoon

Onbeperkt geurige Nespresso koffie, espresso en cappuccino
Onbeperkt biologische Fair Trade Clipper Tea, keuze uit 9 soorten
Hildon bruiswater, water met frisse limoen en munt van eigen pluk
Onweerstaanbare Arti Choc’s
Home/local made snacks tijdens de pauzes - stout zoet of gezond hartig
Sappig assortiment fruit van het seizoen

SUNRISE, SUNSET

‘Breakfast at our house’

‘Get toghether’

‘Don't drink the water’

Klaar-voor-de-start-ontbijt

Won’t you forget
about me-borrel

Frisdrankenarrangement

vanaf
€ 3,50 per persoon

vanaf
€ 25,00 per groep

€ 10,00 per persoon

Verse croissant met
boter & jam
Yoghurt met noten
en vers fruit
Sappen van De
Appelaere
Nespresso koffie en
Clipper thee

Divers tafelgarnituur:
zoutjes, nootjes en
knoflookolijven
Slagers verse worst
Ambachtelijke kaas
Bittergarnituur
Hemelse borrelplanken

Onbeperkt frisdranken.
Deze kosten worden
omgezet als donatie aan
Alzheimer Nederland.

'I WISH LUNCH COULD LAST FOREVER'
‘Food, glorious food’
Zin-in-de-allerlekkerste-broodjeslunch
€ 17,50 per persoon
De allerlekkerste broodjes van Vers van
Gijs. Je wilt nooit meer iets anders!
Sappen van De Appelaere
Melk op verzoek

‘Hungry like the wolf’
Stel-het-zelf-samen-genieten-lunch
€ 27,50 per persoon
Breid 'Food, Glorious Food' uit
met twee van deze opties:
Rijkgevulde salade
Frisse fruitsalade
Hartverwarmend seizoensoepje
Versgeperste smoothies

‘Keep on eating’
Luxe uitgeserveerde 2 of 3-gangen lunch
vanaf
€ 29,50 per persoon
Samen met onze huiscateraars stellen wij een
menu samen op basis van jouw wensen
Minimaal 10 personen
Exclusief personeelskosten
€ 25,00 p. u. bedienend personeel
€ 35,00 p. u. keukenpersoneel

'WE'RE COMING TO DINNER'

‘Eat your heart out’

‘Eat some more’

Wisselend uitgebreid buffet

Shared dining

Vanaf
€ 32,50 per persoon

Vanaf
€ 35,00 per persoon

‘Walk This Way’

‘Feeling hot, hot, hot!’

Walking dinner

Indonesisch buffet van Toko Madjoe

Vanaf
€ 35,00 per persoon

Vanaf
€ 21,50 per persoon*
*Minimaal 20 personen

‘Gotta serve somebody’
Uitgeserveerd 2 - 5 gangen diner
Vanaf
€ 29,50 per persoon

Samen met onze huiscateraars stellen wij
een menu samen op basis van jouw wensen
Minimaal 10 personen
Exclusief personeelskosten
€ 25,00 p. u. bedienend personeel
€ 35,00 p. u. keukenpersoneel

'HAVE A DRINK ON ME'
‘That's what I like’
Dranken worden gefactureerd op basis van
nacalculatie. Wil je liever een drankenarrangement afnemen, neem dan contact op
voor de mogelijkheden.
Flessen huiswijn (wit, rood, rosé)
€ 21,95
Geselecteerd door Krimpenfort wijnen
Heineken
Heineken 0,0%
Frisdranken
Vruchtensappen
Bruiswater (fles 0.75l)
Iets te vieren? Dan regelen wij:
Cava, Prosecco of Champagne

€ 3,50
€ 3,10
€ 2,95
€ 2,95
€ 5,95

