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 25 personen verzorgen wij graag een heerlijk buffet voor u. U kunt zelf uw buffet samenstellen.
Onze buffeten bestaan uit een aantal basisgerechten met naar wens een aantal keuzegerechten.
(voor gezelschappen kleiner dan 25 personen bieden wij graag de "Mixed Grill" € 19,00 p.p. aan )

Happy Moosebuffet met 4 gerechten naar keuze

p.p

23,50

Uitbreiding met meerdere gerechten. Meerprijs per gerecht

p.p.

4,50

Standaard gerechten
Groene salade met rauwkost en frisse dressing
Kartoffelsalade
Vers afgebakken stokbrood met kruidenboter
Frites
Diverse sauzen
Keuzegerechten in het buffet (4x)
Kippendijnen met pindasaus
Varkenshaas
Spareribs USA
Hamburger USA
Mexicaanse braadworst
Tijgergarnalen uit de oven met knoflook
Gebakken Calamarisringen
Vers gebakken Kibbeling
Rijk gevulde Lasagne Bolognese
Noorse Zalm met dillesaus, of Tonijn (€ 1,70 p.p. extra)
Vega burgers (op uitvraag uit de keuken)

22,50

Geef uw 4 keuzegerechten aan ons door.

BBQ buffet arrangement 3 uur
41,50

Vanaf 25 personen kunt u gezellig met uw gezelschap bij ons BBQ en.
Wij zetten de salades en andere gerechten voor u klaar. U kunt dan zelf het vlees op de BBQ bereiden.
BBQ:
Groene salade met rauwkost en frisse dressing
Kartoffelsalade
Verse fruitsalade
Vers afgebakken stokbrood met kruidenboter
Frites
Diverse sauzen
Kippendijen met pindasaus
Hamburger USA
Gemarineerde filetlapjes
Mexicaanse worsten
Groente Vega burgers (op verzoek)
Inclusief:
* onbeperkt drankjes (3 uur) nationaal assortiment.
* BTW, zaalhuur en bediening
* voor de vegetariërs bereiden wij apart iets in de keuken.
NB Indien u zelf de bereiding ter hand neemt, kunnen wij voedselveiligheid niet garanderen.
* Kok bij de BBQ €75,00 extra.

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

p.p

4,50

Bavaroisbuffet met vruchten en slagroom (diverse soorten bavarois)

p.p

4,50

Schepijs uit een authentieke ijscokar (vanaf 80 personen)

p.p

4,50

Smoothie in een champagne flute

p.p.

4,50

Sweettable met zoete lekkernijen

p.p

3,50

Dessert a la carte (tot 40 personen)

Overige buffetten
Stamppot buffet

p.p

13,00

Indonesisch Rijsttafelbuffet:

p.p.

28,50

p.p.

27,50

Nasi Goreng / Bami Goreng / Witte rijst
Daging Babi Ketjap
Daging Rendang
Ajam Pedis
Sajoer Lodeh
Sambal Goreng Boontjes
Sambal Goreng Telor
Sambal Goreng Tjampoer
Sambal Goreng Kentang
2 stokjes Saté Ajam
Seroendeng, Gado-Gado, Atjar, Sambal, Kroepoek

3 gangen keuzemenu Happy Moose
Voorgerecht
Soep van de dag - Carpaccio van Ossenhaas - Tijgergarnalen in knoflooksaus - Geitenkaaskroketjes

Hoofdgerecht
Biefstuk "Black Angus" met kruidenboter 200 gram - Kippendijen spies pindasaus - Varkenshaasspies met pepersaus - Noorse zalm met dillesaus
(geserveerd met frites en garnituur)
Nagerecht
Dame Blanche - Dame Noir - Dame Rouge of koffie naar keuze met bonbon

2 gangen keuzemenu

p.p.

23,50

p.p.

13,00

extra huzarensalade p.p.

p.p.

3,50

extra zalmsalade p.p.

p.p.

4,50

met bubbels (heerlijk glas Italiaanse Prosecco)

p.p.

4,50

Hoofdgerecht met naar keuze een voorgerecht of een nagerecht. Zie voor de keuzes het 3 gangen keuzemenu Happy Moose

Lunchbuffet Happy Moose
Soep van de dag
Broodje kroket
Diverse luxe vers afgebakken broodjes
Diverse soorten beleg (ham, kaas, cervelaat en kipfilet)
Fruit
Inclusief water, melk en jus d'orange
(vanaf 10 personen)

Happy Moose Lunchbuffet extra's

Bruiloft
Trouwceremonie binnen < 50 personen (buiten € 75,00 extra)

280,00

Trouwceremonie binnen > 50 personen (buiten € 100,00 extra)

340,00

Bruiloftsreceptie: welkomstcocktail of Cava, overige drankjes nationaal assortiment, nootjes/zoutjes en borrelgarnituur gedurende 2 uur,
in combinatie met trouwceremonie

p.p.

20,00

Bruiloftskeuzediner (3 gangenmenu "Happy Moose" inclusief drankjes nationaal assortiment gedurende 2,5 uur)

p.p.

38,50

Bruiloftsfeest (welkomscocktail of Cava, overige drankjes*, zoutjes/nootjes en diverse warme hapjes gedurende 4,5 uur)

p.p.

30,00

p.p.

6,50

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

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

450,00

Springkussen voor de kids (4m x6m) per dag

150,00

Zanger, Goochelaar, Saxofonist, Popquiz, Band, Casino-avond,Solextoer, Drankenbootclinic ect..

op aanvraag

Hindernisbaan

op aanvraag

Suppen (staandroeien op een surfplank)

op aanvraag

Solextour 3 uur (inclusief solex, kleding, helm, begeleiding, instructie, vervoer solexen naar locatie) vanaf 15 personen

p.p.

65,00

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

p.b.

250,00

Gebruik servies eigen taart

p.p.

1,75

Drankjes op basis van uitkoop incl. hapjes
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

Welkomsdrankje Prosecco

p.p.

4,00

Welkomscocktail

p.p.

4,00

Brood met smeersels

p.s.

5,50

Zoutjes of nootjes op tafel

p.s.

3,50

Gesorteerde olijven per schaaltje

p.s.

3,50

Luxe hapjes (div. toastjes, wraps, gevulde eieren ed.) per stuk

p.s.

1,30

Schaal met worst, blokjes kaas & tapadoro

p.s.

23,50

Schaal met 50 gesorteerde gefrituurde borrelhapjes (bitterballen,fricandelletjes,kaastengels,vlammetjes en kipnuggets)

p.s.

23,50

Huzarensalade met stokbrood

p.p.

4,50

Russisch ei-salade met stokbrood

p.p.

5,50

Zalmsalade met stokbrood

p.p.

6,50

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

p.p.

8,00

Kipsate in pindasaus met stokbrood, kroepoek, gebakken uitjes en frites (2 stokjes)

p.p.

11,50

Pataatje mayo (zelf een punt zak frites scheppen)

p.p.

3,50

Broodje Kroket, mosterd

p.s.

3,00

Broodje Fricandel, mayonaise

p.s.

3,00

Broodje Miniburger , mayonaise, ketchup en sla

p.s.

3,00

Petit four van de warme bakker

p.s.

3,00

Petit four met schildje van de warme bakker

p.s.

4,00

Appelgebak

p.s.

3,00

Overige gebak (appelgebak, chocotaart en cheescake)

p.s.

3,50

High Tea

p.p.

21,50

p.p.

22,50

* Uitkoop vanaf 20 personen incl. zaalkosten, zoutjes en nootjes en 3 ronden met hapjes
* Nationaal assortiment (bier, wijn, frisdrank, sapjes, koffie, water, thee, jonge- en bessenjenever en vieux)
* 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

Party hapjes

Gebak

Onbeperkt diverse soorten thee
Glas Jus d' Orange
Hartige hapjes (zalmblokje, muffin brie, canape Coburgerham, roomkaas komkommer, file American broodje, pate blokje en
spiesje tomaat mozarella)
Zoete hapjes ( muffin, mini bavarois, eclair, bonbonlollie, mini scone, Foret noir en een mini cheesecake lemon/blueberry)
(reserveren vanaf 2 personen, 2 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 tussen 13.00 - 17.00 uur)

High Wine

p.p.

23,50

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

p.p.

13,00

Lunchbuffet (vanaf 10 personen)

p.p.

13,00

Vergaderlunch a la carte in ons restaurant (indicatie)

p.p.

13,00

Vergaderdiner a la carte in ons restaurant (indicatie)

p.p.

26,00

1 glas Cava (Spaanse mousserende wijn)
1 glas Monterre wit of rood (Franse wijn)
1 glas Lindemans wit of rood (Australische wijn)
1 glas naar keuze
Stokbrood aioli en tapenade
Zoute koekjes en nootjes
Schaaltje heerlijke olijven
Schaaltje bitterballen
Schaaltje kaastengels
(reserveren vanaf 2 personen tussen 13.00 - 17.00 uur)
(alcoholvrije variant ook mogelijk, 3 dagen van te voren reserveren)

Vergaderarrangement
Vergaderen bij Happy Moose is inclusief zaalhuur, bediening, gebruik van flip-over, beamer en WiFi!

(soep, broodje kroket, luxe broodjes, beleg, krentenbollen,water, melk, jus d'orange)

