Voor al uw feesten & partijen, recepties, bedrijfsborrels, vergaderingen en overige meetings.
Onderstaand treft u onze prijzen aan.
Wij brengen graag geheel vrijblijvend een offerte uit op basis van uw wensen. Uiteraard kunt u ook vrijblijvend een datum bij ons vastleggen.
Voor informatie kunt u ons bereiken op 079-8895838, of per e-mail: info@happymoose.nl

Happy Moose Buffetten
Vanaf 35 personen verzorgen wij graag een heerlijk buffet voor u. U kunt zelf uw buffet samenstellen.
Onze buffeten bestaan uit hoofdgerechten (4x), salades (2x), overige gerechten (2x) en standaard gerechten bij het buffet.

Happy Moosebuffet

p.p

23,50

Uitbreiding met meerdere gerechten. Meerprijs per gerecht

p.p.

4,50

Uitbreiding met meerdere salades en overige. Meerprijs per gerecht

p.p.

3,00

Keuzegerechten in het buffet
Hoofdgerechten (4 keuzes):
* Gegrilde Kippendijen
* Rendang (rundvlees)
* Roasted pork
* Hot wings
* Hamburgers
* Javaanse saté
* Zalm
* Calamares
Salade (2 keuzes):
* Pasta pesto salade
* Tropisch fruit salade
* Kip mango salade
* Komkommer salde met fetta
* Caeser salade
* Kartoffel salade

22,50

Overige (2 keuzes)
* Frites
* Gebakken aardappels
* Bami
* Nasi
* Gepofte aardappel met room
Standaard bij het buffet
* Vers gebakken brood
* Diverse sausen

Dessert in combinatie met buffet
IJs met vruchten en slagroom (2 bollen ijs, vruchten en slagroom)

p.p

ijs met slagroom (2 bollen en slagroom)

p.p

3,50

Dessert van onze ijskaart (tot 40 personen)

p.p

a la carte

Smoothie in een champagne flute (van vers fruit)

p.p.

4,50

Sweettable met zoete lekkernijen

p.p

4,00

Groepenkaart: 3 gangen keuzemenu voor groepen vanaf 15 personen

p.p. a la carte prijs

4,50

Voorgerecht
Soep - Gehaktballetjes in tomatensaus - Tijgergarnalen in knoflooksaus - Dadels met spek - Gefrituurde uienringen Knoflook champignons
Hoofdgerecht
Biefstuk "Black Angus" met kruidenboter - Varkenshaas - Wienerschnitzel - Javaanse kipsate - Lekkerbek - Calamaris
(geserveerd met frites en garnituur)
Nagerecht
Dame Blanche - Dame Noir - Dame Rouge
* groepen van 15 tot 25 personen = 5% korting op de a la carte diner prijs
* groepen van 26 tot 35 personen = 10% korting op de a la carte diner prijs

2 gangen keuzemenu
Hoofdgerecht met naar keuze een voorgerecht of een nagerecht. Zie voor de keuzes de groepenkaart.
* groepen van 15 tot 25 personen = 5% korting op de a la carte diner prijs
* groepen van 26 tot 35 personen = 10% korting op de a la carte diner prijs

p.p. a la carte prijs

Uitkoop drankjes bij Diner of Buffet
uitkoop drankjes nationaal assortiment 3 uur *

p.p.

12,50

uitkoop drankjes nationaal assortiment 4 uur *

p.p.

14,50

uitkoop drankjes nationaal assortiment 5 uur *

p.p.

16,50

Groepenkaart en 3 uur uitkoop drankjes

p.p

38,50

Groepenkaart en 4 uur uitkoop drankjes

p.p.

40,50

Groepenkaart en 5 uur uitkoop drankjes

p.p.

42,50

Lunchbuffet Happy Moose

p.p.

13,00

met glas Prosecco

p.p.

4,00

extra huzarensalade p.p.

p.p.

4,50

extra zalmsalade p.p.

p.p.

6,50

3 gangen diner incl. drankjes nationaal assortiment

Soep van de dag
Kroket (1 p.p.)
Diverse broodjes/boterhammen
Diverse soorten beleg (kaas,ham,cervelaat en kipfilet)
Inclusief water, melk en jus d'orange
(vanaf 12 personen)

Happy Moose Lunchbuffet extra's

Bruiloft
Trouwceremonie binnen < 50 personen (buiten € 200,00 extra)

300,00

Trouwceremonie binnen > 50 personen (buiten € 200,00 extra)

350,00

Bruiloftsreceptie: welkomstcocktail of Prosecco, overige drankjes nationaal assortiment, nootjes/zoutjes en borrelgarnituur (3 snacks p.
p.) gedurende 2 uur

p.p.

20,00

Bruiloftskeuzediner: 3 gangenmenu "Happy Moose" inclusief drankjes nationaal assortiment gedurende 3 uur

p.p.

38,50

Bruiloftsfeest: welkomscocktail of Prosecco, overige drankjes*, zoutjes/nootjes en borrelgarnituur (3 snacks p.p.) gedurende 4,5 uur

p.p.

30,00

* Prijzen zijn alleen geldig in combinatie van minimaal 2 van de 4 keuzes

Extra’s
DJ professionele muziek- en lichtinstallatie 4,5 uur
(extra 30 minuten €50,00 extra)

500,00

Springkussen voor de kids (4m x6m) per dag

150,00

Interactieve pubquiz

op aanvraag

Hindernisbaan

op aanvraag

Suppen (staandroeien op een surfplank)

op aanvraag

Rondvaart door de polder met de Meervaarder (max. 40 personen)

p.b.

250,00

Gebruik servies eigen taart

p.p.

1,75

uitkoop drankjes nationaal assortiment 3 uur *

p.p.

25,00

uitkoop drankjes nationaal assortiment 3,5 uur *

p.p.

26,00

uitkoop drankjes nationaal assortiment 4 uur *

p.p.

27,00

uitkoop drankjes nationaal assortiment 4,5 uur *

p.p.

28,00

uitkoop drankjes nationaal assortiment 5 uur *

p.p.

29,00

Avond drankjes op basis van uitkoop incl. hapjes (18:00-1:00 uur)

* Uitkoop vanaf 20 personen incl. zaalkosten, zoutjes en nootjes en 3 ronden met warme hapjes p.p.
* Nationaal assortiment (bier, wijn, frisdrank, sapjes, koffie, water, thee, jonge- en bessenjenever en vieux)
* Afflichem dubbel,blond en tripel inbegrepen
* Buitenlands assortiment (extra obv nacalculatie)

Middag Borrel drankjes op basis van uitkoop incl. hapjes (12:00-18:00 uur)
uitkoop drankjes nationaal assortiment 2 uur *

p.p.

15,00

uitkoop
uitkoop
uitkoop
uitkoop

p.p.

16,00

p.p.

17,00

p.p.

18,00

p.p.

19,00

Welkomstdrankje Prosecco

p.p.

4,00

Welkomstcocktail Pina Colada in een champagne fluut

p.p.

4,00

Welkomstcocktail Pina Colada in een champagne fluut (alcohol vrij)

p.p.

4,00

Welkomst smoothie in een champagne fluut

p.p.

4,00

Brood met smeersels (aioli en tapenade)

p.s.

7,50

Gemengde nootjes

p.s.

3,00

Party olijven

p.s.

4,00

Plank anti past (1 plank is voor 25 personen)

p.s.

25,00

Mix garnituur 50 stuks ( bitterballen,kipnuggets,kaastengels,vlammetjes en frikandelletjes)

p.s.

30,00

Mix garnituur vegetarisch 45 stuks (lupine bitterballen, loempiaatjes en kaastengels)

p.s.

30,00

Tapasschaal van de Chef (5 soorten in 10 bakjes op tafel)

p.s.

40,00

Huzarensalade met stokbrood

p.p.

4,50

Soep met brood

p.p.

6,00

Zalmsalade met stokbrood

p.p.

6,50

Javaanse saté in pindasaus met stokbrood, kroepoek en gebakken uitjes (2 stokjes)

p.p.

8,00

Patatje mayo (zelf een punt zak frites scheppen)

p.p.

3,50

Broodje Kroket, mosterd

p.s.

3,50

Broodje Frikandel, mayonaise

p.s.

3,50

Petit four van de warme bakker

p.s.

3,00

Petit four met schildje van de warme bakker

p.s.

4,00

Appelgebak inclusief slagroom (per taart van 12 stuks)

p.s.

27,50

Muffins (naturel)

p.s.

2,50

High Tea

p.p.

22,50

p.p.

24,50

drankjes
drankjes
drankjes
drankjes

nationaal
nationaal
nationaal
nationaal

assortiment
assortiment
assortiment
assortiment

2,5 uur *
3 uur *
3,5 uur *
4 uur *

* Uitkoop vanaf 20 personen incl. zaalkosten, zoutjes en nootjes en 3 ronden met warme hapjes p.p.
* Nationaal assortiment (bier, wijn, frisdrank, sapjes, koffie, water, thee, jonge- en bessenjenever en vieux)
* Afflichem dubbel,blond en tripel inbegrepen
* Buitenlands assortiment (extra obv nacalculatie)

Drankjes op basis van nacalculatie
Drankjes op basis van nacalculatie dan zullen wij zaalkosten in rekening brengen.
Zaalkosten €50,00
* in combinatie met diner zullen wij geen zaalkosten in rekening brengen

Party Snacks

Midnight Snacks

Gebak

Onbeperkt diverse soorten thee
Glas Jus d' Orange
Diverse sandwiches en een proeverij van zoetwaren
(reserveren vanaf 2 personen, max 2,5 uur tussen 13.00 - 17.00 uur)
(glutenvrij ook mogelijk, 3 dagen van te voren reserveren, extra kosten €3,50)

High Beer
4 speciaal bieren
Diverse brood met aioli
Zoute koekjes en nootjes
Tortilla chips met salsa dip
Schaaltje bitterballen
Antipasti
(reserveren vanaf 2 personen)

High Wine

p.p.

24,50

Vergaderen per dagdeel (4 uur) met onbeperkt koffie, thee & water

p.p.

14,00

Lunchbuffet (vanaf 12 personen)

p.p.

13,00

1 glas La Campagne Sauvignon Blanc / La Campagne Shiraz
1 glas Osadia Chardonnay / Osadia Merlot
1 glas Floralba Pinot Grigio / Floralba Montepulciano
1 glas naar keuze
Stokbrood aioli en tapenade
Zoute koekjes en nootjes
Schaaltje heerlijke olijven
Schaaltje bitterballen
Schaaltje kaastengels
(reserveren vanaf 2 personen)
(alcoholvrije variant ook mogelijk, 3 dagen van te voren reserveren)

Vergaderarrangement
Vergaderarrangement is inclusief zaalhuur, bediening, gebruik van flip-over, beamer, wifi en cake voor bij de koffie

* soep, kroket, broodjes, diverse soorten beleg (kaas,ham,cervelaat en kipfilet), water, melk, jus d'orange

Vergaderfruit (bananen, druiven en appels)

p.p.

2,00

Vergaderlunch a la carte in ons restaurant (indicatie voor het eten)

p.p.

13,00

Vergaderdiner a la carte in ons restaurant (indicatie voor het eten)

p.p.

30,00

