ARRANGEMENTEN

CATERING

Deze arrangementen kunnen uitsluitend gereserveerd worden in combinatie
met de zaalhuur. (Let op: de prijzen zijn inclusief btw.)

Met hen delen ze hun smaak, aandacht en gevoel voor stijl die zich niet alleen
uiten in pure ingrediënten en wijnen, maar ook in het interieur en bijvoorbeeld
het keramische servies van Suzan Becking – een van de vele huurders van
Vechtclub XL die op hun eigen manier bijdragen aan De Klub.
Het eten van De Klub is gebaseerd op de klassieke Europese keuken met
Aziatische en Scandinavische invloeden. De groenten die worden geserveerd
komen voornamelijk uit de moestuin op de parkeerplaats van Vechtclub XL.
Elke week is er een nieuw menu waarin zoveel mogelijk seizoensgebonden en
duurzame producten worden verwerkt. De ontvangst getuigt van ouderwets
en vanzelfsprekend gastmanschap. Wat De Klub vooral onderscheidt is het
Klubgevoel: in De Klub ben je uit en thuis, thuis en uit.
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Dranken

Wil je niet alleen een ruimte bij ons huren, maar ook gebruik maken van
catering? Dat kan! We werken hiervoor samen met onze geliefde buren,
restaurant ‘De Klub’. Lisa (gastvrouw) & Jasper (chef-kok) vormen De Klub
samen met hun gasten, het personeel, de leveranciers en iedereen die aan
komt waaien.

Koffie (filter) • Thee • Water

Per dagdeel €6,20 p.p
(één dagdeel beslaat +/- 3 uur)

Kan koffie
Kan thee
Sap (per fles)
Earthwater sparkling (per fles)
Frisdrank
Verse jus

€ 8,25
€ 5,25
€ 6,20
€ 4,50
vanaf €2,20
€ 2,85

Cappuccino
Americano
Koffie verkeerd
Dubbele espresso
Latte macchiato
Verse muntthee/Verse gember

€ 2,60
€ 2,80
€ 2,85
€ 2,90
€ 3,75
€ 2,60

Speciaalbier
Wijn
Brut tradition

vanaf € 4,00
vanaf € 4,00
€ 6,00
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Lunch optie 2.
Soep met brood
Salade
Fritatta
Pastel de Nata

€ 14,90 p.p.

Lunch optie 3.
Soep met brood
Hoofdgerecht van de dag
Patisserie van De Klub

€ 28,25 p.p.

Gepocheerd eitje (bij salade)
Lamsmerguez (bij salade)
Barhap (Pasta/Risotto o.i.d.)
Taart
Pastel de Nata (klein/groot)
Fruit
Assortiment koek en zoet

€ 2,50
€ 3,60
€ 12,75
€ 4,50 per punt
€ 1,50, €2,50
€ 1,00 p.p.
€ 2,00 p.p.

Diner optie 1.
Barhap (vegetarisch)

€12,75 p.p.

Diner optie 2.
Hoofdgerecht van de dag
(keuze uit vlees/vis óf vegetarisch)

€20 p.p.

Borreloptie 1.
Nootjes, olijfjes, worst, kaas
Borrel

€ 12,50 p.p.

Extra’s

Dranken*
Lunch
Losse items
Diner
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Lunch optie 1.
Soep met brood
Maaltijdsalade

De prijzen van de diners zijn exclusief drank. Deze worden berekend op basis
van nacalculatie. Uiteraard kunnen we ook een passend
wijnarrangement verzorgen (vanaf €18,00 p.p.)
€ 4,00 p.p.

Borreloptie 2.
€ 9,75 p.p.
Bittergarnituur, charcuterie, oude kaas, olijven
Bitterballen 8 st.
Kaastengels 8 st.
Charcuterie
Kaasplateau
Oesters
Brood met roomboter en olijfolie

€ 5,00
€ 5,00
€ 11,00
€ 11,00
€ 3,65 per stuk
€ 10,00 per 3 stuks
€ 4,00

Diner optie 3.
€ 35,00 p.p.
Driegangendiner (voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht)
met zowel vlees OF vis en vegetarische mogelijkheden
Diner optie 4.
€ 43,50
Viergangendiner
(voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, nagerecht)
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