FEESTAVOND REEUWIJKSE HOUT

Restaurant ‘t Reeuwijkse Hout is de perfecte locatie voor sfeervol feest. Met een spetterende band of een DJ,
overheerlijke hapjes en drankjes. Met onze jarenlange ervaring en verrassende ideeën kunnen we u helpen de
perfecte avond te organiseren. Onze feestavonden beginnen om 20.00 uur en eindigen om 01.00 uur. Het vindt
plaats in de Tuinkamer, deze is standaard geschikt voor maximaal 175 personen. Als u meer gasten heeft, kunnen
we de locatie zeer eenvoudig aanpassen door het schakelen van ruimtes.
€ 37,95 p.p.

FEESTAVOND

U en uw gasten worden ontvangen met feestelijke bubbels, op tafel staan verschillende zoutjes en nootjes.
Wij serveren gedurende de avond de volgende hapjes:
•
1 maal een luxe crostini met o.a. gerookte zalm, tonijncarpaccio, tomatentapenade en brie
•
1 maal koude hapjes met o.a. olijven, rauwkost, oude kaas, venkel en truffel, salami en grillworst (kip)
•
2 maal een warm hapje met o.a. bitterballen, kipstukjes, mini frikandellen en kaasstengels
•
1 maal Oosters combinatie hapje
Alle consumpties zijn inbegrepen m.u.v. buitenlands gedistilleerde dranken en speciale bieren.

UITBREIDING FEESTAVOND

meerprijs v.a. € 3,00 p.p.

Wenst u extra hapjes of drankjes tijdens de feestavond dan is dat mogelijk, hieronder volgen een aantal opties.
•
Etagères met zoete lekkernijen (roomsoesjes, chocoladetruffels, brownie en millionare’s shortbread) € 3,00 p.p.
•
Puntzak frites met mayonaise € 3,75 p.p.
•
Zacht broodje met de keuze uit kroket, frikandel of hamburger € 3,75 p.p.
•
Zacht broodje ham of kaas € 3,50 p.p.
In overleg met u bepalen we het tijdstip van uitserveren.

BBQ UITBREIDING FEESTAVOND

meerprijs v.a. € 14,50 p.p.

FEESTAVOND BBQ (tussen 22.00 en 23.00 uur)
In onze sfeervolle binnentuin “De Patio” geniet u met uw gasten, terwijl de kok tijdens de live-cooking barbecue de
gerechten bereidt. We gebruiken een lavagrill om smakelijk en vetarm te grillen en de Green Egg waarmee we
stomen en koken. Tijdens deze BBQ serveren wij een combinatie van hamburgers, pulled pork, jack fruit en kipsaté,
gereserveerd met stokbrood, koolsalade, rauwkost (aardappelsalade, tomaat, komkommer en augurk) en sauzen.

