BOERDERIJ DENISSEN
Onze locatie is een gezellige en sfeervolle ambiance in een historische boerderij uit 1857. De
ligging aan de grote grasweide maakt het geheel tot een natuurlijke omgeving.
Wij kunnen uw locatie zijn voor een condoleance mét of zonder
afscheidsdienst

met

bijbehorende

(culinaire)

verzorging.

Onderstaand treft u onze suggesties aan. Daarnaast kijken wij samen
met u naar een persoonlijke invulling die aansluit bij uw wensen.

DRANKEN
Consumpties (nacalculatie)
Koffie / thee
Frisdranken
Vruchtensappen / flesje frisdrank
Malt bier
Pils Jupiler
Speciale bieren (vanaf)
Binnenlands gedistilleerd
Wijnen
Port / sherry / vermout
Mixdranken
Exotische dranken
Buitenlands gedistilleerd (vanaf)

tot 40 pers
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,35
€ 2,35
€ 2,35
€ 3,00
€ 2,35
€ 3,65
€ 3,65
€ 3,50
€ 3,25
€ 3,65

v.a. 40 pers
€ 2,10
€ 2,10
€ 2,25
€ 2,20
€ 2,20
€ 2,75
€ 2,20
€ 3,45
€ 3,45
€ 3,25
€ 3,00
€ 3,45

Alcoholvrije Sekt

€ 3,50

Kirr Royal

€ 4,50

Borgo San Leo Prosecco (wit of rosé)

€ 5,00

Champagne

€ 7,50

Schrobbelèr (Proosten op vriendschap)
Waar vriendschap gevierd wordt komt Schrobbelèr op tafel. Van oorsprong
Brabants, sfeervol en hartverwarmend. Gemaakt uit 43 kruiden en met een
alcoholpercentage van 21,5 procent.

€ 2,25
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GEBAK / PATISSERIE
Diverse oblies en flikken (overheerlijke chocolade lekkernijen)

€ 0,85 per stuk

Grote ambachtelijke bonbon

€ 1,25 per stuk

Kleine chocoladebol

€ 2,50 per stuk

Luxe mini gebak (longueurs)

€ 2,50 per stuk

Gesorteerd luxe gebak

€ 3,25 per stuk

BROODJES
Warm Brabants worstenbrood

€ 2,50 per stuk

Assortiment van kleine krentenbol, kleine bolus en kleine eierkoek

€ 1,75 per stuk

Zachte witte en bruine broodjes belegd met diverse vleeswaren en kaas,
waarbij een garnituur van sla, tomaat en komkommer

€ 2,50 per stuk

Assortiment van luxe harde bruine en witte broodjes, belegd met diverse
luxe belegsoorten en voorzien van een passende groene garnituur
- Krabsalade
- Rundercarpaccio
- Filet americain
- Rauwe ham
- Brie
- Boeren kaas

€ 3,50 per stuk

Luxe mini broodjes

€ 2,10 per stuk

- Gerookte zalm met mierikswortel mayonaise
- Roombrie met noten en honing
- Krabsalade met rucola en tomaat
- Serranoham met balsamico en pijnboompitten
- Carpaccio met truffelcrème en grana padano
- Boerenkaas met rauwkost
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(BORREL-) HAPJES
Lekker op tafel
Gevarieerde luxe noten en amandelen

€ 2,00 per persoon

Gemarineerde zwarte en groene olijven

€ 1,25 per persoon

Borrelgarnituur
Kaas en worst met Franse mosterd

€ 0,65 per stuk

Bourgondische vleesbitterballen

€ 0,75 per stuk

Luxe mini snacks

€ 0,85 per stuk

Luxe pincho’s (assortiment)

€ 1,75 per stuk








Serranoham met meloen en honing
Mozzarella balletje met zongedroogde tomaat en pestomayonaise
Gebakken gamba met alioli
Kalfsgehaktballetje met reypenaar en truffelcreme
Gemarineerde zalm met komkommer en yuzu mayonaise
Roche baron met biet en appelstroop

Lunchbuffet
















€ 19,75 per persoon

Koffie / thee / melk
Diverse luxe harde, zachte broodjes en gesneden broodsoorten
Krentenbrood
Peperkoek met kandij
Eierkoeken
Suikerbrood
Bolussen
Roombrie
Rundercarpaccio
Rauwe boerenham
Gekookte achterham
Jong belegen kaas
Zoete belegsoorten
Bourgondische rundvleeskroketten
Pasteitje met rijk gevulde kippenragout
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OVERIGE INFORMATIE
Locatie- / zaalhuur (inclusief gebruik beamer en microfoon)
Condoleance
(Afscheids-) dienst

€ 150,00
in overleg

Parkeergelegenheid
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid op ons eigen terrein
Capaciteit
Maximaal

250 personen

Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief btw
Contactgegevens
Boerderij Denissen
Generaal Eisenhowerweg 1
5056CR Berkel-Enschot
013-5334218
06-30437439 (Liesbeth Hofhuis)
www.boerderijdenissen.nl
info@boerderijdenissen.nl
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