Offertes 2020
Zaal groepen
30 of meer.
1

Inhoud:
1.
2.
3.
4.
5.

Groeps diners Keuzemenu
Buffet
Feestavond
Condoleance,- en koffietafel
Vergaderingen

2

1. Keuzemenu groepen
Heerlijk met een groep uiteten voor een vaste prijs. Wij bieden vele
mogelijkheden op maat!
•
•
•

We maken het graag persoonlijk met een placemet met foto en tekst
Er kan al vanaf 15 personen gebruik van gemaakt worden.
Het kan zowel in het restaurant voor groepen tot 30 personen, maar ook in de zaal
van 30 en meer.

Keuzemenu nr. 1: 22,00 p.p.
Soep in terrine op tafel
Keuze uit 2 soorten soep die beide in terrine op tafel geserveerd worden.
Daarbij worden er broodplankjes geserveerd.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keuze hoofdgerecht:
Al onze hoofdgerechten serveren wij met verse frites, gebakken aardappels, verse groenten, mayonaise en
salade.

•
•
•
•

Boeren- schnitzel** Krokant gebakken, geserveerd met boerengarnituur en
champignonroomsaus.
Spare Ribs uit eigen keuken** Huisgemaakte zoete marinade. Geserveerd met
chilimayonaise.
Kip Saté spies** Een gemarineerde spies van kippendijen geserveerd met kroepoek en
huisgemaakte satésaus.
Zalm Filet** Krokant gebakken en gegaard, geserveerd met vissaus en honing-mosterd
marinade.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dessert
Bourgondisch dessert op tafel
Softijs, warme kersen, warme chocolade saus, slagroom, vers fruit, chocolade mouse en aardbeien
bavarois.
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Keuzemenu nr. 2:
Voorgerecht keuze uit 2 opties
Optie 1: 24,50 p.p.
Keuze uit voorgerechten
(Dit is een voorbeeld. U kunt andere voorgerechten kiezen)
• Huisgemaakte Tomatensoep*** Afgemaakt met room, lente ui en soepballetjes.
• Grootmoeders Groentesoep*** Goed gevuld met groenten en rundvlees.
• Carpaccio*** gesneden ossenhaas met oude kaas, luxe nootjes en truffelmayonaise.
• Cocktail Duo*** Twee cocktails met gepocheerde zalm en Noorse garnalen. Geserveerd met
cocktailsaus.
De voorgerechten worden met broodplankjes geserveerd.

Optie 2: Gezamenlijke tapas vooraf 25,50
Een tapas plank met voorgerechten. We rekenen 2,5 voorgerechtjes p.p.
Op deze plank staat onder andere: carpaccio, zalm lolly’s, nacho`s, gamba`s, Dit alles wordt geserveerd met
brood met tapenade.
Uitbreiden met een soep als 4e gang. 3,50 p.p. extra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keuze uit 5 hoofdgerechten
Al onze hoofdgerechten serveren wij met verse frites, gebakken aardappels, verse groenten, mayonaise en
salade.
(Dit is een voorbeeld. U kunt andere hoofdgerechten kiezen)
• Varkenshaas in een Jasje*** 3 Medaillons van varkenshaas omwikkeld met spek. Geserveerd met
champignonroomsaus en boerengarnituur.
• Boeren- schnitzel** Krokant gebakken, geserveerd met boerengarnituur en champignonroomsaus.
• Mixed Grill*** Biefstuk, varkenshaas, kip en spare ribs. Geserveerd met cocktail- en kruidensaus.
• Surf en Turf*** Een combinatie van biefstuk van de haas en gamba`s geserveerd met kruidenboter.
• Zalm Filet** Krokant gebakken en gegaard, geserveerd met vissaus en honing-mosterd marinade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dessert keuze uit 2 opties
Bourgondisch dessert op tafel
Softijs, warme kersen, warme chocolade saus, slagroom, vers fruit, chocolade mouse, aardbeien bavarois.
of

Proeverij op bord
Een proeverij van 3 heerlijke bereidingen uit ons ijssalon met ijs en bavarois
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2.Buffetten
Hieronder vindt u 4 buffet opties. Tijdens een persoonlijk gesprek passen wij
onderstaande graag naar uw wensen toe!
Nieuw Schaijk is de perfecte plek om een diner of buffet te organiseren. Naast
onze jarenlange ervaring die met de tijd is meegegroeid hebben wij verschilde
ruimtes voor kleine en grote groepen gasten. U bent bij ons meer dan welkom.
Buffetten maken wij vanaf 30 personen
We hebben enkele voorbeelden hieronder staan.
Via het contact formulier kunt u ook een afspraak maken voor een vrijblijvende
offerte op maat.
Uitbreidingsmogelijkheden soep/desserts:
Soep
• 1 soort soep, uitgeserveerd aan tafel geserveerd met brood plankjes en met
bijpassende sausjes. 3,50 p.p.

• 2 soorten soep, in terrine op tafel geserveerd met brood plankjes en
bijpassende sausjes. 4,50 p.p.
•

2 soorten soep, op het buffet geserveerd met brood plankjes en met
bijpassende sausjes. 3,50 p.p.

Dessert
• Bolletjes italiaans ijs 1,50 kartonnen bakjes met lepel rond geserveerd
• Klein dessert 3,50 p.p. (bolletjes ijs, slagroom een patisserie taartje).
• Bourgondisch dessert 5,00 p.p. (softijs, warme kersen, chocolade saus,
aardbeien bavarois, chocolade mouse, vers fruit en slagroom).
• Luxe dessert buffet 7,75 p.p. Compleet met een assortiment met meer dan 20
verschillende lekkernijen.
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Buffet 1:
Kosten:

30 tot 45 personen
18,50 p.p.
45 of meer
17,50 p.p.
Koud buffet:
• Diverse salades bestaande uit: 2 rauwkosten, komkommer, tomaat en
luxe mix salade.
• Rundvlees salade met gevulde eieren, ham/meloen en ham met asperge.
• Brood, tapenade en bijpassende sauzen.
Warm buffet:
• Stukjes varkenshaas in champignonsaus.
• Stukjes kipsaté op basis van kippendijen.
• Huisbereide spare ribs met heerlijke marinade.
• Frites, aardappel, groenten en rijst.
Buffet 2:
Kosten:

30 tot 45 personen
45 of meer

21,50 p.p.
20,50 p.p.

Koud buffet:
• Diverse salades bestaat uit: 2 rauwkosten, komkommer, tomaat en luxe
mix salade.
• Rundvlees salade met gevulde eieren, ham meloen en ham met asperge.
• Carpaccio met pesto, nootjes en oude kaas.
• Garnalen- en kip cocktails.
• Brood, tapenade en bijpassende sauzen.
Warm buffet:
• Stukjes Varkenshaas in champignonsaus
• Stukjes Kip saté op basis van kippendijen.
• Volgens eigen recept: spare ribs met onze eigen marinade.
• Zalmfilet met vissaus.
• Frites, aardappel, groenten en rijst.
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Buffet 3:
Kosten:

30 tot 45 personen
45 of meer

25,50 p.p.
24,50 p.p.

Koud buffet:
• Diverse salades bestaande uit: 2 rauwkosten, komkommer, tomaat en
luxe mix salade.
• Rundvlees salade met gevulde eieren, ham/meloen en ham met asperge.
• Carpaccio met pesto, noten en oude kaas.
• Garnalen- en kipcocktails.
• Gerookte zalm- en vissalade.
• Brood, tapenade en bijpassende sauzen.
Warm buffet:
• Vers bereid Ossenhaas puntjes met huisgemaakt oosterse saus.
• Vers Gesneden Beenham met bijpassende sauzen.
• Stukjes kipsaté op basis van kippendijen.
• Kabeljauw filet met witte wijn saus.
• Zalm filet met vissaus op basis van kreeft.
• Frites, aardappel, groenten en rijst.

7

3. Feestavond
Iets te vieren? Wij nemen de organisatie graag van u over!
Een feest of andere gelegenheid met hapjes en drankjes? Door de flexibele wanden in
onze zalen, beschikken we van ruimtes van 35 tot 350 personen.
Kom gerust even een kijkje nemen!
Avond Feest Arrangement
Kosten:
35 tot 50 personen 26,50 p.p.
45 of meer
25,00 p.p.
• Het arrangement duurt 4,50 uur
• Onbeperkt koffie en thee.
• Glaasjes gebak.
• Altijd iets te knabbelen op tafel.
• Ervaren obers.
• Gewenste tafelopstelling.
• 3 keer XL mix hapjes, uitgeserveerd.
• De drank is volledig afgekocht.
• Take-away boxen met frites en snack of broodjes frikandel of kroket.
Heeft u andere ideeën of suggesties? Laat ze horen! Wij maken graag feesten op maat!
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4. Koffietafel & Condoleances
Wanneer een dierbare overlijdt, moet er in korte tijd veel geregeld worden. Eén van de
gewoonten is om nabestaanden te condoleren en samen met familieleden en vrienden de
overledene te herdenken. Het is dan altijd erg fijn om na een uitvaart nog even in een
intieme sfeer met familie en vrienden bij elkaar te zijn.
Wij van Nieuw Schaijk beschikken over diverse ruimtes, van 20 tot 400 personen, waar in alle
rust en in een persoonlijke sfeer de condoleance plaats kan vinden. Tevens kan er naast de
condoleance ook de uitvaartdienst plaatsvinden. Onze zalen en onze ervaringen zorgen er
voor dat dit uitstekend verloopt.
Koffie tafel arrangement
Kosten 12,95 p.p.
• Onbeperkt koffie en thee.
• IJswater op tafel.
• Onbeperkt belegd brood met jonge kaas, gezond, achterham met kerry salade, brie
met walnoot, komkommer en Mosterd-honing dressing en carpaccio met truffel
mayonaise.
Wilt u de koffietafel uitbreiden?
• 2 soorten soep in terrine op tafel.
• Kroketten met broodjes.
• Verse jus Orange op tafel.

3,50 p.p.
1,75 p.p.
2,00 p.p.

Wilt u de uitvaartdienst bij ons laten plaatsvinden? Dat kan. Bel 0486-461294
250 euro zaal huur (exclusief beeld en geluid wat we professioneel inhuren)
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5.Vergadering bij Nieuw Schaijk
Bij Nieuw Schaijk bent u op de juiste plaats om te vergaderen. Door de vele
zaalmogelijkheden en vergaderarrangementen zijn er veel verschillende opties
bespreekbaar. Onze centrale ligging en gratis parkeergelegenheid wordt als prettig ervaren.
Onderstaand hebben wij verschillende vergaderarrangementen voor u opgesteld. Deze
en/of andere opties bespreken wij graag telefonisch of in een persoonlijk gesprek.
Vergaderarrangement
4 uur € 7,25 (exclusief zaalhuur)
• Koffie, thee en ijswater op tafel.
• Pepermunt, bonbons en koekje op tafel.
• Gratis parkeren.
• Gratis draadloos internet.
• Beamer, scherm en stemversterker.
• Gewenste zaal opstelling.
Wilt u een diner of een lunch bijboeken gaan we graag met u gesprek.
Zaalhuur:
•
•
•
•

4 uur 1 deel
4 uur 2 delen
een dag 1 deel
een dag 2 delen

€ 50
€ 85
€ 75
€ 140

voor maximaal 70 personen
voor maximaal 150 personen
voor maximaal 70 personen
voor maximaal 150 personen
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