
 
 

 
*Prijzen vanaf 25 personen, prijzen zijn exclusief de zaalhuur a €250 

*U kunt tot 3 dagen voor de dag van reservering het aantal personen kosteloos wijzigen 
* Bij annulering gelden de voorwaarden zoals Horeca Nederland deze heeft opgesteld 

 
  

 

De dranken en het gebak van de Boschwachter in ’t Mastbos 
 
Koffie en thee          € 2.75 
Espresso, cappuccino, koffie verkeerd en café latte      € 3.25 
Koffie en thee per kan (10 kopjes)                    € 24.50 
 
Frisdranken          € 2.50 
Ice tea           € 3.00 
Vruchtensappen          € 2.50 
 
Bier           € 3.00 
Buitenlands bier          € 5.50 
 
Jenevers           € 3.00 
Wijn, Port, Sherry en Vermout        € 4.00 
Buitenlands gedistilleerd         € 5.50 
Cognac, Calvados en andere digestieven       € 5.50 
 
Huiswijn wit, rood of rosé per fles         € 21.00 
Prosecco of Cava per fles         € 29.50 
Champagne per fles         € 60.00 
 
Drankarrangement 1; exclusief buitenlands bier en gedistilleerd (4,5 uur)   € 27.50 
Drankarrangement 2; inclusief alle dranken (4,5 uur)     € 35.00 
 
Zoetigheden en lekkers:  
Bonbons per persoon         € 2.00 
Petitfour per stuk         € 3.50 
Petitfour bedrukt met jaartal/getal per stuk       € 4.50 
Etagères met zoetigheden per persoon       € 3.00 
Gesorteerd gebak per stuk        € 4.00 
Deluxe gesorteerd gebak per stuk        op aanvraag 
Bruidstaart per persoon Standaard       € 8.00 
   Deluxe        € 10.00 
Servicekosten bij het meebrengen van een taart per persoon     € 1.75 
 
 
Hapjes, stel zelf uw hapjesarrangement samen (voor alle gasten hetzelfde): 
 
Pinda’s en zoutjes € 1.00 per persoon 
Zoute koekjes en noten € 2.00 per persoon 
Gesorteerd toastje € 2.25 per stuk 
Gevuld eitje € 1.50 per stuk 
Bitterbal, kaassoufflé of loempia € 1.25 per stuk 
Glaasje roomsoep naar keuze met kaasstengel € 3.50 per persoon 
Gamba met knoflooksaus € 3.50 per persoon 
Groenten sticks met dipsaus € 3.50 per persoon 
Olijven en tomaatjes in olijfolie € 3.00 per persoon 
Mozzarella, ham en tomaat € 2.50 per stuk 
Wrapje met gerookte zalm of kip € 2.00 per stuk 
Warm worstenbrood € 4.50 per stuk 
Belegd minibroodje € 3.50 per stuk 
Friet met mayonaise € 4.00 per stuk 
 
 


