Koffie, thee en frisdrank p.st.					
Divers gebak p.st.						
Broodje kroket p.st.						
Saucijzenbroodje p.st.						

€
€
€
€

2,50
4,00
2,75
3,00

Brasserie de Orangerie
Laat u verrassen door de gastvrijheid van Brasserie de Orangerie

Wijnen
Witte huiswijn
Witte huiswijn

per glas						
per fles						

€ 3,95
€ 23,50

Rode huiswijn
Rode huiswijn

per glas						
per fles 						

€ 3,95
€ 23,50

Bittergarnituren (per stuk te bestellen)
Bitterballen							
Assortiment van mini loempia, bami-, nasi hapje,
kipnugget, gehaktballetje, kaaspuckies,
			
butterfly (gefrituurde gamba’s in tempurabeslag) 			

€ 0,95 p.st.
€ 0,95 p.st.
€ 1,30 p.st.

Assortiment van koud bittergarnituur etagère
voor ca. 10 pers. € 29,50
Met o.a. oude- en jonge kaas, zalmwraps, gedroogde worst,
olijven, gehaktballetjes, sweetpeppers en tomaatjes
Oosterse hapjes:
Lemper (rol van kleefrijst met kipvulling)				
Vegetarische mini loempia met zoet-pikante saus 			
Pasteitje (deegwaren met gehakt en groentevulling)			
Mini bapao (gestoomd broodje met rundvleesvulling)			
Spekkoek							
Prijzen 2021

€ 3,25 p.st.
€ 1,00 p.st.
€ 2,50 p.st.
€ 2,50 p.st.
€ 2,05 p.st.
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de Orangerie
arrangementen

Alle arrangementen zijn inclusief onbeperkt
koffie, thee, frisdrank en vruchtensap

Coffeelicious:

Mozart:

Assortiment van lekkernijen van
deze bekende Dordtse bakkerij
Mini muffins, shortbread,
homemade cookies

Sandwiches met ham en kaas,
verse appelcake
met slagroom en vanillesaus
€ 15,00 p.p.

€ 10,50 p.p.

Bach:

Vivaldi:

1 rondje warm gesorteerd bittergarnituur
buiten de andere onbeperkte dranken,
ook onbeperkt rode wijn, witte wijn en bier

Sandwiches ham, kaas en zalm
assortiment cake en banketkoekjes
Broodje kroket

€ 12,95 p.p.

€ 20,50 p.p.

Bij 30 minuten verlenging,
serveren wij 2 rondjes bittergarnituur
€ 16,50 p.p.

Strauss:

Genoemde arrangementen zijn voor een 45 minuten durende condoleance.
Bij een verlenging van 30 minuten komt er een toeslag bij van
€ 2,00 p.p.

Sandwiches met ham en kaas,
assortiment van bonbons, chocolade,
maccarons, banketkoekjes en mini saucijsjes

Huur Orangerie voor 45 minuten: 				
Verlenging huur per 30 minuten extra 				
Huur ontvangsthal						

€ 13,50 p.p.

€ 100,00
€ 80,00
€ 250,00

Bepaalde producten dienen 3 werkdagen vooraf bekend te zijn in verband met
bestelling leveranciers.
In verband met voedselveiligheid serveren wij geen meegebrachte producten.

