Bent u op zoek naar een locatie om uw kraamfeest te vieren? Venneper Lodge helpt u graag met
het organiseren.
Zelf kunt u onbezorgd genieten van het feest en heeft u alle tijd om samen met uw gasten de
nieuwe wereldburger(s) te bewonderen. De arrangementen zijn mogelijk vanaf 20 personen.
•
•
•

2 uur, minimaal 20 personen
Zaal ingericht in de kleur “roze of blauw”
Wenskaartjes
Voor de volwassenen:
•
Ontvangst met kopje koffie of thee met petit fours met “Naam”
•
Zoutjes en nootjes op tafel
•
Diverse belegde broodjes met carpaccio en/of zalm gepresenteerd op etagères.
•
1 ronde Oma Bobs Bitterballen
•
2 drankjes naar keuze (huiswijn, tapbier en frisdranken)
Voor de kids:
•
Zoetigheden zoals popcorn, snoepspiesjes en petit fours met “Naam”
•
Ranja in kannen op tafel
•
IJsje uit de ijsvriezer

Volwassenen p.p. 22,50
Kinderen van 4 tot 12 jaar p.p. 10
Kinderen tot 4 jaar worden niet berekend

•
•
•

2 uur, minimaal 20 personen
Zaal ingericht in de kleur “roze of blauw”
Wenskaartjes
Voor de volwassenen:
•
Ontvangst met een glaasje prosecco of verse smoothie
•
Zoutjes en nootjes op tafel
•
Diverse belegde broodjes met carpaccio en/of zalm gepresenteerd op etagères.
•
1 ronde Oma Bobs bitterballen
•
1 ronde Kip-Teriyaki spiesjes
•
3 drankjes naar keuze (huiswijn, tapbier, frisdrank en warme dranken)
Voor de kids:
•
Pannenkoek naturel om zelf te versieren
•
Zoetigheden zoals popcorn, snoepspiesjes en petit fours met “Naam”
•
Ranja in kannen op tafel
•
IJsje uit de ijsvriezer

Volwassenen p.p. 34
Kinderen van 4 tot 12 jaar p.p. 15
Kinderen tot 4 jaar worden niet berekend

Dit arrangement is mogelijk vanaf 15 personen.
•
2 uur, minimaal 15 personen
•
Voorgerecht: Soep van de Chef, wisselend en ingespeeld op de seizoenen
•
Hoofdgerecht: Pannenkoek enkel/dubbel belegd naar keuze,
hierbij kunt u denken aan een pannenkoek appel, pannenkoek spek, pannenkoek
appel/rozijnen, pannenkoek spek/kaas enz. U mag zelf kiezen welke 8 pannenkoeken er
op uw kaart komen te staan.
•
Nagerecht: Verrassingsdessert van de Chef (i.v.m. de wisselende kaart) of
koffie/thee/cappuccino
•
Dranken op basis van nacalculatie

Prijs p.p. 20

Dit arrangement is mogelijk vanaf 15 personen.
•
•
•
•
•
•

2 uur, minimaal 15 personen
Voorgerecht: Soep van de Chef, wisselend en ingespeeld op de seizoenen
Hoofdgerecht: Luxe pannenkoek naar keuze
hierbij kunt u denken aan een pannenkoek met geitenkaas, rucola, honing en walnoten,
pannenkoek met carpaccio, pesto en salade, pannenkoek met appel, kaneelijs en
kaneellikeur enz. U mag zelf kiezen welke 6 pannenkoeken er op uw kaart komen te staan.
Nagerecht: Verrassingsdessert van de Chef (i.v.m. wisselende kaart) of
koffie/thee/cappuccino
Dranken op basis van nacalculatie

Prijs p.p. 27

Dit arrangement is mogelijk vanaf 10 personen. Stel uw eigen menu samen.
•
•
•
•
•

2,5 uur, minimaal 10 personen
Voorgerecht: keuze uit 3 voorgerechten van de dinerkaart
Hoofdgerecht: Keuze uit saté of spareribs met frites en salade
Nagerecht: keuze uit 3 desserts van de dessertkaart of koffie/thee/cappuccino
Dranken op basis van nacalculatie

Prijs p.p. 36

Dit arrangement is mogelijk vanaf 15 personen.
Hollands borreluur:
•
•
•
•
•

Prijs p.p. 16

1 uur, minimaal 15 personen
Hollands drankenassortiment
Ronde luxe hapjes
Bitterballen
Gezouten nootjes en kaaskoekjes op tafel

