V.O.F "Ons Erf"
Heultjesweg 14
8267 AH Kampen
Tel 038 3388244 / 06 10176437

Prijslijst 'Ons Erf' per 1 januari 2019
koffie/thee
gebak
soesje
Petit de luxe
High tea gebak
kindergebak
frisdrank
chocomel/fristi
sappen (jus d'orange, appel- , druivensap )
Bowl ( op aanvraag )
Pils juplier
Pils Hertog Jan
Malt
Speciaal bier
advocaat
sterke drank
wijn ( wit,rood, rosé)
port, sherry, vermouth
buitenlands gedestilleerd
koude hapjes half gewoon en half luxe
warme hapjes (kipvariantjes, mini nasi, mini bami ect )
broodje ham of kaas
kroket
frikandel
mayo, curry
satésaus
saté kroket
kipschnitzel
gehaktbal
Berehap met saus
soep (diverse soorten)
Patat met frikandel
taart buffet

Euro
€ 1,60
€ 2,30
€ 0,80
€ 0,90
€ 1,80
€ 1,65
€ 1,90
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,20
€ 2,00
€ 2.20
€ 2,10
€ 2,50
€ 2.10
€ 2.10
€ 3,00
€ 2.10
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
1,05
0,75
1,60
1,60
1,60
0,30
0,40
1,90
2,80
2,50
2,80
3,70
4.25
2,30

Koffietafel (uitgebreid)
soep naar keuze
luxe broodjes, diverse soorten brood
kaas, ham en ander beleg
kroket
fruit
2 x koffie, thee, melk of karnemelk

€ 15,50

Koffietafel (eenvoudig)
soep naar keuze
diverse soorten brood
kaas, ham en ander beleg
2 x koffie, thee, melk of karnemelk

€ 13,75

IJsbuffet
diverse soorten ijs
diverse soorten pudding
"vuurwerk"
Hapjes buffet (i.p.v. rondgaan met hapjes)
huzaren salade
stokbrood met kruidenboter
luxe hapjes / koude beenham
warme hapjes / gehaktballetjes in saus
kaasplank

Bij feesten boven de 100 personen
koffie/thee*
dranken (niet buitenlands gedestilleerd)

€ 5,00

€ 12,00

€ 1,50
€ 1,80

Bij diner, koud of warm buffet met minder dan 20 personen
wordt 10 % prijsverhoging in rekening gebracht
Diner 1*)
Groentesoep
karbonade rib
gekookte aardappelen, patat
2x warme groente
appelcompote, sla
ijsbuffet

€ 20,25

Diner 2*)
groentesoep of tomaten soep
schnitzel
gekookte aardappelen, patat
2x warme groente
appelcompote, sla
ijsbuffet

€ 22,25

Diner 3*)
soep naar keuze
huzaren slaatje of Ardenne ham met meloen
varkenshaas met saus
gekookte aardappelen, patat
2x warme groente
appelcompote, gemengde ijsbergsla
ijsbuffet

€ 26,25

Buffet 'Kampereiland'*)
huzaren salade
vlees salade
zalm salade
fruit salade
rauwkost salade
stokbrood met kruidenboter
rijst / gefrituurde aardappeltjes / patat
gehaktballetjes in saus
kip in kerriesaus / varkenshaas in Champignonsaus
drumsticks
satéstokjes
ijsbuffet

€ 21,25

variant 1*)
buffet 'Kampereiland' met warme ham

€ 23.75

variant 2*)
buffet 'Kampereiland' met visschotels

€ 26.25

variant 3*)
buffet 'Kampereiland' met warme ham en visschotels

€ 28,75

*) Voor kinderen beneden de 10 jaar rekenen we de halve prijs
Enkele voorbeelden voor meer dan 100 personen
Receptie
1 x koffie met gebak
3 consumpties
1 koude en 2 warme hapjes

Bruiloft 20.00 tot 24.00 uur
2 x koffie met gebak
6 consumpties(gemiddeld)
2 koude hapjes
4 warme hapjes
1 x koffie met broodje

Voor meer dan 20 personen
1 x koffie met soesje
5 consumpties ( gemiddeld)
Buffet "Kampereiland"

Deze prijslijst is geldig tot 31 december 2018
Ook kan u bij ons Chinees eten van Chinees - Indisch Spec Restaurant
Happy Garden in Kampen.
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn,
Kijk ook eens op onze site: www.onserf.nl
met vriendelijke groeten,
Ben en Jenneke van der Steege

