
Grand Café de Nije Warf Arrenagement

Lyts Drankje

Vanaf 25 personen 

Tijds duur 2 uren 

Kosten 20,00 pp

 Vrij drinken (koffie, thee, frisdrank, 0.2 tap, sappen, , wijnen en binnenlands 

gedistilleerd)

 Frision Wijnen en buitenlands gedistilleerd 1,00 extra per drankje

 Twee ronden warmen hapjes

 Een rondje koude hapjes

Grutte Drank

Vanaf 25 personen

Tijds duur 2,5 uren

Kosten 27,50 pp

 Vrij drinken (koffie, thee, frisdrank, 0.2 tap, sappen, wijnen en binnenlands

gedistilleerd)

 Frision Wijnen en buitenlands gedistilleerd 1,00 extra per drankje

 Twee ronden Luxe warmen hapjes

 Twee ronden koude hapjes



Lunch Buffet Normaal

Vanaf 10 personen

Kosten 14,50 pp

 1 Soep naar keuze of laat de kok kiezen

 2 Belegde broodjes

 1 broodje kroket

 Melk, karnemelk en sinaasappelsap

 Stukje fruit

Lunch Buffet Luxe

Vanaf 10 personen

Kosten 17,50 pp

 2 Soepen naar keuze of laat de kok kiezen

 2 belegde broodjes

 Suikerbrood en krentenbrood

 1 broodje kroket

 2 soorten salade

 Melk, karnemelk en sinaasappelsap

 Koffie en thee

 Stukje fruit

 Extra inclusief 3 drankje naar keuze 7,50 extra pp

 Koffie/Thee per kan 8,50 ongeveer 14 kopjes koffie/thee

 Keuze uit assortiment gebak of oranjekoek 2,95 pp

 Huis gebakken cake (ongv 12 plakjes) 4,95



Snack Buffet

Vanaf 20 personen 

Kosten vanaf 17,50 pp

 Zelf samen stellen

 Standard snackt (frikandel, kroket, snacks tot 2,25)

 Andere snacks prijs in overleg

 Hamburgers en schnitzels meerprijs

 Inclusief sausen

 Toetjes van Durk

 Extra inclusief 3 drankje naar keuze 7,50 extra pp

 Koffie/Thee per kan 8,50 ongeveer 14 kopjes koffie/thee

 Keuze uit assortiment gebak of oranjekoek 2,95 pp

 Huis gebakken cake (ongv 12 plakjes) 4,95

Buffet

Vanaf 20 personen 

Kosten vanaf 22,95 pp

 2 Soepen naar keuze of laat de kok kiezen

 Stokbrood met smeersels

 2 Soorten Salades (vegetarisch, vlees of vis)

 3 soorten vlees (kip, rund en varken)

 Farm Friet en Spaanse Bravas

 Toetjes van Durk

 Extra inclusief 3 drankje naar keuze 7,50 extra pp

 Koffie/Thee per kan 8,50 ongeveer 14 kopjes koffie/thee

 Keuze uit assortiment gebak of oranjekoek 2,95 pp

 Huis gebakken cake (ongv 12 plakjes) 4,95



Stamppot Buffet

Vanaf 20 personen 

Kosten vanaf 18,95 pp

 2 Soepen naar keuze of laat de kok kiezen

 Stokbrood met smeersels

 6 soorten stamppotten

 Toetje van Durk

 Extra inclusief 3 drankje naar keuze 7,50 extra pp

 Koffie/Thee per kan 8,50 ongeveer 14 kopjes koffie/thee

 Keuze uit assortiment gebak of oranjekoek 2,95 pp

 Huis gebakken cake (ongv 12 plakjes) 4,95

Kinder Feestjes vanaf 9,50

Incl.

onbeperkt Ranja

Patat, keuze uit mini frikandel, mini kaassoufflé, kipnuggets of bitterballen 

Activiteiten zijn bespreekbaar:

Van lasergame, apenkooi, knutselen of bloemschikken ga zo maar door

Activiteiten die in de sporthal afspelen is eenmalig 30,00 extra en voor de grote zaal 20,00 

extra dit omdat die zalen van de stichting zijn. Voor de bar worden er geen extra kosten 

gevraagd.

Voor een aantal activiteiten zijn de prijzen vanaf BV lasergame of bloemschikken



Zaalhuren

Sporthal 30,00 per uur

Souterrain 15,00 per dagdeel

Serre 30,00 per dagdeel

Grote Zaal 40,00 per dagdeel

Dorpsbieb 15,00 per dagdeel

Bar 30,00 per dagdeel

Klaar zetten en opruimen zalen

Deze kosten komen boven op de huur van de zaal

Sporthal

Klaar zetten en opruimen 80,00 all-in

Grote Zaal

Klaar zetten en opruimen 

Tafels en stoelen 15,00 

Tafels stoelen podium 25,00

Klaar zetten tafels stoelen en muziek 20,00

Klaar zetten tafels stoelen en beamer microfoon 20,00

Klaar zetten en opruimen grote feest avond (bruiloftsfeest, Disco’s en andere grote feesten

of partijen) 40,00



Serre

Klaar zetten en opruimen 

Tafels en stoelen 10,00 

Tafels stoelen podium 20,00

Klaar zetten tafels stoelen en muziek 15,00

Klaar zetten tafels stoelen en beamer microfoon 15,00

Bar

Klaar zetten en opruimen na een feest activiteit 20,00

Versieren van een van de zalen

Wilt u de zaal wat aankleden voor bv een verjaardag of huwelijk. 

Dat kan vraag naar de mogelijk heden

Zoals het zelf doen of door ons laten doen ( hier zijn extra kosten aan verbonden)

Kleine voorwaarde

Geen party poppers!!

Wilt u de zelf naar eigen inzicht de zaal in delen dat kan dan leveren we de zalen leeg op.

U kunt dan van de tafels, stoelen en podium gebruiken maken. Na afloop graag weer 

opruimen.

Voor overige voorwaarde kunt u terecht op onze website.
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