Bus Arrangementen
Koffiepauze
1 x Koffie/Thee met Cake €2,75
2 x Koffie/Thee met Cake €3,75
1 x Koffie/Thee met Appelgebak €3,75
2 x Koffie/Thee met Appelgebak €4,75
1 x Koffie/Thee met Luxe gesorteerd gebak €6,25
2 x Koffie/Thee met Luxe gesorteerd gebak €7,25

Lunchpauze
Koffietafel Basic €8,75
Diverse broodjes, divers hartig beleg, divers zoet beleg,
koffie/thee, melk en jus d’orange
Koffietafel Classic €10,25
Tomatensoep, diverse broodjes, divers hartig beleg, divers
zoet beleg, koffie/thee, melk en jus d’orange
Koffietafel Deluxe €10,50
Tomatensoep, kroketten, diverse broodjes, divers hartig
beleg, divers zoet beleg, koffie/thee, melk en jus d’orange

Diner
3 Gangen diner €15,00
Tomatensoep
Schnitzel met salade, friet en groentes
Vanille-ijs met slagroom

Vergader Arrangementen
Zalen
Hotel-Restaurant Zalkerbroek beschikt over 3 verschillende
zalen.
Het ‘Beachhouse’ is een mooie lichte ronde zaal en is ook
ideaal voor grotere groepen.
Het ‘Bruin Café’ is een gezellige sfeervolle zaal met een
huiselijk sfeer.
Daarnaast hebben wij ook onze classic vergaderzaal, ideaal voor
examens etc.
De prijzen van onze arrangementen zijn inclusief de zaalhuur,
in overleg kunt u kiezen welke zaal het beste bij u past.

Ontbijt
4-Uurs Arrangement €19,75
Onbeperkt koffie en thee
Ontbijtbuffet inclusief sappen en zuivel
Water & Pepermunt
Gebruik van flip-over en stiften & beamer met projectie
Zaalhuur van 07:00-11:00

Basic
4-Uurs Arrangement €15,50
Onbeperkt koffie en thee
Zoete lekkernij bij ontvangst
Water & Pepermunt
Gebruik van flip-over en stiften & beamer met projectie
Zaalhuur voor 4 uur

Classic
4-Uurs Arrangement €25,50
Onbeperkt koffie en thee
Zoete lekkernij bij ontvangst
Uitgebreid lunchbuffet inclusief soep en warme snack
Water &Pepermunt
Gebruik van flip-over en stiften & beamer met projectie
Zaalhuur voor 4 uur

Deluxe
8-Uurs Arrangement €36,50
Onbeperkt koffie en thee
Zoete lekkernij bij ontvangst
Uitgebreid lunchbuffet inclusief soep en warme snack
Water
Pepermunt
Gebruik van flip-over en stiften
Gebruik van beamer met projectie
Zaalhuur voor 8 uur

Buffet Arrangementen
Lunchbuffet
Uitgebreid lunchbuffet €19,95
(Vanaf 10 personen)
Onbeperkt koffie en thee
Inclusief sappen en zuivel
Diverse broodsoorten
Mosterdsoep en Tomatensoep
Diverse vleeswaren, zoetbeleg en kaas
Kroketten

Stamppotbuffet
Stamppot buffet €14,50
(Vanaf 15 personen)
Excl. Consumpties
Heerlijk op koude donkere dagen, overheerlijke,
huisgemaakte stamppotten en garnituren.
Hutspot
Boerenkool
Zuurkool
Heerlijke rundvleesjus
Verse Rookworst
Speklappen
Zilveruitjes
Augurken
Mosterd

Warm & Koud Buffet Classic
Uitgebreid warm en koud buffet €22,50
(Vanaf 15 personen)
Excl. consumpties
Tomatensoep
Diverse broodsoorten met kruidenboter en roomboter
Huzarensalade
Eiersalade
Gebakken Heekfilet
Kip in kerrie saus
Heerlijke warme groentes
Saté van de kip met gebakken uitjes en kroepoek
Nasi
Krieltjes
Friet
Diverse sauzen

Warm & Koud Buffet Deluxe
Uitgebreid warm en koud buffet €29,50
(Vanaf 15 personen)
Excl. consumpties
Tomatensoep
Mosterdsoep
Diverse broodsoorten met kruidenboter en roomboter
Huzarensalade
Eiersalade
Pasta salade
Rollade in champignonsaus
Heerlijke warme groentes
Spareribs
Saté van de kip met gebakken uitjes en kroepoek
Zalm
Nasi
Krieltjes
Friet
Diverse sauzen

Dessert Buffet Classic
Uitgebreid dessert buffet €9,50
(Vanaf 15 personen)
Dessertpudding
Drie verschillende soorten ijs
Vers fruit
Eclair mix
Slagroom

Drankenarragement
2,5 uur onbeperkt consumpties €14,50
(Vanaf 15 personen)
Diverse frisdranken
Tapbier
Huiswijnen
Koffie
Thee
Cappuccino
Ranja
Water
(Binnenlands gedistilleerd in overleg)

BBQ Arrangementen
BBQ Arrangement Classis
Uitgebreid BBQ-arrangement 2,5 uur €24,95
(Vanaf 15 personen)
Excl. Consumpties
Rauwkost
Huzarensalade
Stokbrood met kruidenboter
Diverse sauzen
Hamburgers
Gemarineerde speklappen
Kipdrumsticks
Braadworst
Vispakket met gemixte vis
Friet

BBQ Arrangement Deluxe
Uitgebreid BBQ-arrangement 2,5 uur €29,95
(Vanaf 15 personen)
Excl. Consumpties
Rauwkost
Huzarensalade
Pastasalade
Stokbrood met kruidenboter
Diverse sauzen
Varkenshaas
Zalmnoot
Rib-eye
Spareribs
Kip drumsticks
Kipsatéspies met satésaus
Friet

High-Tea Arrangement
High Tea Classic
Uitgebreid high tea arrangement 2,5 uur €18,50
(Vanaf 10 personen)
Mini soepje
Bonbons
Petit Fours
Soesjes
Eclairs
Mini broodjes zalm
Mini broodjes carpaccio
Sandwiches
Pizza hapjes
Kaasbroodjes
Sauzijcenbroodjes
Tijdens de high tea wordt onbeperkt thee geschonken in
diverse smaken.
Ook kunnen de gerechtjes soms afwijken i.v.m. de fantasieën
& creativiteit van de kok.

