Arrangementen FFA
Arrangementen kinderfeestjes

Te boeken vanaf 6 personen en alleen geldig in combinatie met een klimfeestje.

Kinderarrangement tosti €3,25 per persoon;
• Tosti p.p. Keuze uit kaas en/of ham-kaas
• Forest Limonade & Water
Kinderarrangement Kip Hotdog €3,50 per persoon;
• Broodje hotdog + sausjes
• Forest Limonade & Water
Kinderarrangement pizza €4,75 per persoon;
• Halve pizza per persoon (heel 28 cm). Keuze uit margarita en peperoni
• Forest Limonade & Water
Kinderarrangement pannenkoek €4,75 per persoon;
• 1 Pannenkoek per persoon, zelf te beleggen met poedersuiker en stroop
• Forest Limonade & Water
Kinderfeestje appeltaart €3,50;
• Huisgemaakte appeltaart + kaarsjes en slagroom
• Forest Limonade & Water
Kinderfeestje huisgemaakte cake €3,50 per persoon;
• Huisgemaakte boerencake om zelf te versieren met slagroom en ander
lekkers
• Forest Limonade & Water

Arrangementen lunch

Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 8 personen.

Lunchpakketje basis €5,75;
• 1 Belegd broodje (Kaas, komkommer, sla)
• Krentenbol
• Biologische sap
Uitbereiding lunchpakket;
• Extra belegd broodje + €1,75 (Vega, vlees, vegan)
• Gevulde wrap (vegetarisch) + € 1,95
• SUNT Bananenbrood + 1,75
• Handfruit + €0,75
• Granenreep + €1,95
Luxe Lunch €12,75 per persoon; als buffet geserveerd
• 2 Luxe belegd broodjes (aangeven: vega, vlees, vegan)
• Vegetarische soep
• Frisse seizoensalade
• Handfruit
• Biologische sappen

Warm Welkom

Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 8 personen.

Warm welkom Koffie/Thee €4,95 per persoon;
• Koffie en thee
• Geserveerd met selectie van bananenbrood & brownies
Warm welkom Fris €4,95 per persoon;
• Selectie van fris, biologische sappen en Earth water
• Geserveerd met selectie van bananenbrood & brownies

Borrel Arrangementen

Dit arrangement is te boeken vanaf 15 personen in combinatie met drank arrangement of drankjes
op nacalculatie.

Borrelhapjes €8,95 per persoon;
• Olijven mix
• Zoutjes en nootjes
• Selectie kaasjes en worst
• Hartige bladerdeeg hapjes
• Kalfsgehakt- of vega balletjes met dip

Arrangementen BBQ & Diner

Onze BBQ arrangementen zijn te boeken vanaf 15 en tot 40 personen. Boven de 40 personen, maar
ook voor kleinere groepen, bieden wij mogelijkheden aan in samenwerking met Restaurant De
Bosbaan.

Vegetarische BBQ €22,50 per persoon; het arrangement zal volledig vegetarisch
zijn en bestaat uit:
• Vega burger van de vegetarische slager
• Vegetarische braadworst van de vegetarische slager
• Luxe groentespies
• Mediterrane pasta salade
• Frisse seizoensalade
• Aardappel - rozemarijn wedges uit de oven
• Brood met dips en diverse sausen.
BBQ arrangement €22,50 per persoon; het BBQ arrangement bestaat uit:
• Runder hamburger
• Hybride worstje Biet & Varken van Brandt & Levie (30% groente)
• Kip saté
• Mediterrane pastasalade
• Frisse seizoensalade
• Aardappel - rozemarijn wedges uit de oven
• Brood met dips en diverse sausen.
Op aanvraag kunnen vleesproducten worden vervangen voor vegetarische
alternatieven.

Uitbereiding BBQ arrangement mogelijkheden;
• Zalmspiesjes met paprika + €2,25
• Extra frisse salade + €1,95
• Chocolade brownies geserveerd met vanille ijs + €3,50

Drank arrangementen

Deze arrangementen zijn te boeken vanaf 15 personen.

Drankarrangement 1 uur €9,50 per persoon;
• 1 uur onbeperkt alcohol vrij /arm bier, alcohol vrije wijn, fris, biologische sappen en
Earth water.

Drankarrangement 2 uur€12,50 per persoon;
• 2 uur onbeperkt alcohol vrij /arm bier, alcohol vrije wijn, fris, biologische sappen en
Earth water.

Drank op nacalculatie;
• Drankjes op bestelling: alcohol vrij/arm bier, alcohol vrije wijn en fris.
Prijs wordt achteraf berekend en dienen per factuur of aan de kassa betaald
te worden.
Uitgifte van muntjes; €2,75 per muntje (voor groep van minimaal 20 personen);
• Wilt u zelf bepalen hoeveel drankjes er in totaal of per persoon gekocht
mogen worden, dan spreken wij in overleg een aantal muntjes af waarvoor
een geselecteerd arrangement aan drankjes beschikbaar wordt gesteld.
Keuze uit: alcohol vrij/arm bier en wijn, fris, biologische sappen en Earth
water.

