Bloemendaal, 2020
Betreft: informatie diverse arrangementen
Geachte mevrouw, meneer,
Hartelijk dank voor uw interesse in de diverse arrangementen die Vanouds het Dorpshuys
Bloemendaal u te bieden heeft.
Bijgaand vindt u enige informatie betreffende de tarieven en mogelijkheden binnen het
arrangementenaanbod.
Voor het samenstellen van een mogelijke offerte, maak ik graag een persoonlijke afspraak
met u.
De arrangementen worden aangeboden vanaf € 26,50 p.p. Dat is inclusief het eten e/o de
hapjes, de drankjes en de zaalhuur.
Vanouds het Dorpshuys beschikt over drie unieke en sfeervolle zalen. Een grote zaal (met
podium) van ± 150 m2 en twee kleinere zalen van elk ± 57 m2. De zalen zijn gelegen
rondom het centrale en gezellige bargedeelte. Iedere zaal beschikt over een privéterras
welke exclusief gereserveerd is voor u en uw gasten.
Al onze gerechten komen uit eigen keuken en worden met zorg en dagverse producten
bereid.
De arrangementen kunnen in overleg met ons naar uw persoonlijke wensen verder worden
ingevuld.
Tot 400 personen bent u van harte welkom voor (bedrijfs)feesten, vergaderingen,
trouwerijen, condoleances, jubilea, evenementen e.d. in ons prachtige, historische pand uit
1929 in het centrum van Bloemendaal met ruimschoots gratis parkeergelegenheid.
Heeft u naar aanleiding van de bijgevoegde arrangementen vragen en/of wilt u een
afspraak maken om e.e.a. te bespreken, dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer:
023-5256670.
info@vanoudshetdorpshuys.nl
www.vanoudshetdorpshuys.nl
Met vriendelijke groet,
Arthur Burghout
Tijn Burghout
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Brunch-arrangement
Bij ontvangst van uw gasten serveren wij koffie, thee en een petit four.
Aansluitend serveren wij op de tafels een mix van kaaskoekjes, gemarineerde olijven en
luxe gemengde noten.
Wij gaan rond met een mini-roomboter-saucijzenbroodje.
Na ca 1,5 uur serveren wij in buffetvorm de brunch bestaande uit:
❖ Diverse broodsoorten: witte- en bruine bolletjes, pistoletjes, gesneden boerenbrood wit en bruin, notenbrood, en bruine notenbollen
❖ Suikerbrood, ontbijtkoek, krentenbrood, crackers, beschuitjes, croissants
❖ Gerookte zalm, rosbief, achterham, Serranoham, filet americain, ossenworst,
kipfilet, salami
❖ Jonge kaas, oude kaas, Leidse kaas, brie, cream cheese, divers zoet beleg en
boerenboter
❖ Warme quiches uit de oven, Van Dobben kroketten, scrambled eggs
❖ Surimisalade
❖ Carpaccio van ossenhaas met pesto, Parmezaanse kaas en rucola
❖ Slagroomsoesjes, bavaroise, bonbons
❖ Yoghurt, cruesli, honing
❖ Vers fruit bestaande uit: in de keuken voorgesneden, ananas, meloen, aardbeien,
mango, kiwi, bosbessen, bramen, druiven, passievruchten
Ook worden op het buffet drankjes geplaatst zoals: melk, karnemelk en diverse
vruchtensappen. Deze zullen worden ingeschonken door één van onze medewerkers. De
gasten kunnen natuurlijk op ieder gewenst moment drankjes naar behoefte bestellen.
Het Brunch-arrangement duurt 4 uur en is van 11.30 uur tot 15.30 uur te reserveren.
Uiteraard kunnen wij de tijd op uw verzoek enigszins wijzigen.
Van 20 t/m 40 personen:
Vanaf 40 personen:
Kinderen tot 12 jaar:

€ 47,50 p.p.
€ 45,00 p.p.
€ 23,75 p.p.
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Borrel-arrangement

Bij ontvangst van uw gasten staat er op de tafels een mix van gemarineerde olijven en
gemengde noten klaar.
Wij serveren daarnaast:
❖
❖
❖
❖
❖

Van Dobben bitterballen
Luxe belegde canapés met zalm, carpaccio, paling en kazen
Warme bittergarnituurmix
Mini-roomboter-saucijzenbroodjes
Gewokte gamba’s en albondigas (kruidige Spaanse gehaktballetjes)

Binnen de tijd van het Borrel-arrangement serveren wij onbeperkt wijn, bier, frisdranken
en binnenlands gedestilleerd.
Het Borrel-arrangement duurt 2 uur en is gedurende de gehele dag te reserveren.
Vanaf 25 personen: € 26,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar: € 13,25 p.p.
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Luxe-arrangement

Bij ontvangst van uw gasten staan wij klaar met een heerlijke welkomstcocktail, feestelijk
geserveerd in een flute.
Aansluitend serveren wij op de tafels een mix van kaaskoekjes, gemarineerde olijven en
luxe gemengde noten.
Wij serveren onderstaande luxe hapjes uit:
❖
❖
❖
❖
❖

Canapés met paling, carpaccio, vitello tonato, Franse kaas.
Bruschetta’s met carpaccio, vitello tonato, Serranoham, geitenkaas
Gewokte gamba’s en albondigas (kruidige Spaanse gehaktballetjes
Mosterdsoepje met lente-ui
Mini Hollandse garnalencocktail

Binnen de tijd van het Luxe-arrangement serveren wij onbeperkt wijn, bier, frisdranken en
binnenlands gedestilleerd.
Het arrangement duurt 3,5 uur en is van 15.00 uur tot 18.30 uur te reserveren, uiteraard
kunnen wij de tijd op uw verzoek enigszins wijzigen.
Van 20 t/m 40 personen:
Vanaf 40 personen:
Kinderen tot 12 jaar:

€ 39,50 p.p.
€ 37,50 p.p.
€ 19,75 p.p.
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Daytime-arrangement
Bij ontvangst van uw gasten staan wij klaar met koffie, thee en gemengd gebak van de
banketbakkerij.
Aansluitend serveren wij op de tafels een mix van kaaskoekjes, gemarineerde olijven en
luxe gemengde noten.
Wij serveren onderstaande hapjes/bittergarnituur bestaande uit:
❖
❖
❖
❖
❖

Van Dobben bitterballen
Luxe belegde canapés met zalm, carpaccio, paling en kazen
Warme bittergarnituurmix
Mini-roomboter-saucijzenbroodjes
Mini Hollandse garnalencocktail

Binnen de tijd van het Daytime-arrangement serveren wij onbeperkt wijn, bier, frisdranken
en binnenlands gedestilleerd.
Het Daytime-arrangement duurt 3,5 uur en is overdag te reserveren.

Vanaf 20 personen: € 37,50 p.p.
Kinderen tot 12 jaar: € 18,75 p.p.
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Saté-diner
Bij ontvangst staan wij klaar om drankjes naar keuze te serveren aan uw gasten.
Aansluitend serveren wij op de tafels een mix van kaaskoekjes, gemarineerde olijven en
luxe gemengde noten.
Wij gaan rond met onderstaand bittergarnituur:
❖ Van Dobben bitterballen
Om ca 18.00 uur serveren wij in buffetvorm de volgende gerechten:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Saté Babi (varkenshaas) of Saté Ajam (kip) met pindasaus
Kroepoek
Atjar tjampoer
Aardappelsalade
Nasi
Frites met mayonaise
Rijk gevulde groene salade
Stokbrood met kruidenboter

Binnen de tijd van het Saté-diner serveren wij onbeperkt wijn, bier, frisdranken en
binnenlands gedestilleerd.
Het Saté-diner duurt 4 uur en is van 16.00 uur tot 20.00 uur te reserveren.
Uiteraard kunnen wij de tijd op uw verzoek enigszins wijzigen.
Van 20 t/m 40 personen:
Vanaf 40 personen:
Kinderen tot 12 jaar:

€ 47,50 p.p.
€ 45,00 p.p.
€ 23,75 p.p.
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Diner-buffet

Bij ontvangst van uw gasten staan wij klaar met een heerlijk glas cava en met petit fours.
Aansluitend serveren wij op de tafels een mix van kaaskoekjes, gemarineerde olijven en
luxe gemengde noten.
Wij gaan rond met onderstaand bittergarnituur:
❖ Van Dobben bitterballen
Om ca. 18.30 uur serveren wij het buffet waarvoor u gekozen heeft. U kunt kiezen uit buffet
1 of 2 (zie hieronder). De buffetten 1 & 2 kunnen naar wens veranderd en aangepast
worden.
Binnen de tijd van het Diner-buffet serveren wij onbeperkt wijn, bier, frisdranken en
binnenlands gedestilleerd.

Het arrangement duurt van 17.00 uur tot 22.00 uur. Uiteraard kunnen wij de tijd op uw
verzoek enigszins wijzigen.
Van 20 t/m 49 personen:
Van 50 t/m 90 personen:
Vanaf 90 personen:
Kinderen tot 12 jaar:

€ 65,00
€ 62,50 p.p.
€ 60,00 p.p.
€ 32,50 p.p.
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Buffet 1
Koude gerechten
❖ Pastasalade Niçoise met tonijn, olijven, ui, haricot verts
❖ Surimisalade op basis van krabsticks
❖ Maaltijdsalade met geitenkaas, honing, pijnboompitjes, sun dried
tomatoes
❖ Serranoham met galia meloen
❖ Honingtomaatjes met een eier-spekjesvulling
❖ Carpaccio van ossenhaas, pesto, Parmesan, rucola, pijnboompitjes
❖ Gerookte zalm met honing-mosterd dressing
❖ Gerookte paling
❖ Haring met uitjes en zuur
❖ Pittige rosbief met spinazie en teriyaki-dressing
❖ Mini Hollandse garnalencocktail
❖ Boerenbrood, stokbrood
❖ Kruidenboter, aïoli en kruiden-cream cheese

Warme gerechten
❖
❖
❖
❖

Gegrilde lamsrack met honing-tijm-jus
Gewokte Black-tiger-gamba’s met een knoflook-roomsaus
Tagliatelle met verse kruiden en olijfolie
Frites met mayonaise

Grand Dessert
❖ Verse fruitsalade, ijsbollen, diverse ijstaarten, bavaroise taarten en
slagroom
❖ Slagroomsoesjes
❖ Eventueel toe te voegen: rijk plateau aan Franse kazen met notenbrood en vijgenchutney
€ 5,00 p.p.
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Buffet 2
Koude gerechten
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Pastasalade met roquefort, vijgen, kappertjes, verse kruiden
Surimisalade op basis van krabsticks
Maaltijdsalade pittige kip, taugé, noten, paprika
Vitello tonato; kalfsfilet met tonijnmayonaise, sun dried tomatoes
Carpaccio van ossenhaas, pesto, Parmesan , rucola, pijnboompitjes
Salade Caprese met mozzarella, tomaat, basilicum, olijfolie
Gerookte zalm met honing-mosterd dressing
Gerookte paling
Haring met uitjes en zuur
Eitjes gevuld met romige Hollandse garnaaltjes
Mini Hollandse garnalen
Boerenbrood, stokbrood
Kruidenboter, aïoli en kruiden-cream cheese

Warme gerechten
❖
❖
❖
❖

Gegrilde saté van varkenshaas of van kip met pindasaus
Gebakken ossenhaas met een peper-roomsaus
Nasi met wokgroente, kikkoman, ketjap
Frites met mayonaise

Grand Dessert
❖ Verse fruitsalade, ijsbollen, diverse ijstaarten, bavaroise taarten en
slagroom
❖ Slagroomsoesjes
❖ Eventueel toe te voegen: rijk plateau aan Franse kazen met notenbrood en vijgenchutney
€ 5,00 p.p.
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Bubbels & Bites by night
Bij ontvangst van uw gasten staan wij klaar met een heerlijke Prosecco geserveerd in een
flute.
We serveren uw gasten daarbij canapés met zalm en carpaccio.
Aansluitend plaatsen wij op alle tafels een charcuterie van mooie mediterrane hammen,
droge worstsoorten, diverse kazen en gemarineerde olijven.
U kunt de ontvangst ook veranderen door bijvoorbeeld uw gasten te verwelkomen met koffie,
thee en gemengd gebak van de banketbakkerij.
Er is continue bediening aanwezig zodat er altijd naar behoefte drankjes besteld kunnen
worden door uw gasten. Wij lopen uiteraard ook rond met plateaus met drankjes.
Wij serveren onderstaand bittergarnituur bestaande uit:
Van Dobben bitterballen
Luxe belegde canapés met zalm, carpaccio, paling en roquefort
Mini-roomboter-saucijzenbroodjes
Bruschetta’s rijk belegd met Serranoham, carpaccio, vitello tonato, gerookte zalm en
vegetarisch
❖ Albondigas (kruidige Spaanse gehaktballetjes)
❖
❖
❖
❖

Om ca. 22.00 uur plaatsen wij een uitgebreid kaasplateau met een rijke sortering aan
diverse buitenlandse kazen, bijpassende chutney, vijgen, noten en stokbrood.
Het Bubbels & Bites by night-arrangement is van 20.00 uur tot 00.45 uur.
Van 50 t/m 90 personen:
Vanaf 90 personen:
Kinderen tot 12 jaar:

€ 49,50 p.p.
€ 45,00 p.p.
€ 22,50 p.p.
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Avond-arrangement
Bij ontvangst van uw gasten staan wij klaar met een heerlijke welkomstcocktail, feestelijk
geserveerd in een flute.
Aansluitend serveren wij op de tafels een mix van kaaskoekjes, gemarineerde olijven en
luxe gemengde noten.
Er is continue bediening aanwezig zodat er altijd naar behoefte drankjes besteld kunnen
worden. Wij lopen uiteraard ook rond met plateaus met drankjes.
Wij serveren onderstaand bittergarnituur bestaande uit:
Luxe belegde canapés met zalm, carpaccio, paling en kazen
Van Dobben bitterballen
Mini Hollandse garnalencocktails
Bruschetta’s rijk belegd met Serranoham, carpaccio, vitello tonato, gerookte zalm en
vegetarisch
❖ Albondigas (kruidige Spaanse gehaktballetjes)
❖
❖
❖
❖

.
Het Avond-arrangement is van 20.00 uur tot 00.45 uur.
Van 50 t/m 90 personen:
Vanaf 90 personen:
Kinderen tot 12 jaar:

€ 45,00 p.p.
€ 42,50 p.p.
€ 20,50 p.p.
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Algemene Voorwaarden
Arrangementen
Wij vragen u altijd om het definitieve aantal personen uiterlijk een week voor de geboekte
datum aan ons door te geven.
Mocht zich door onvoorziene omstandigheden een wijziging in het aantal gasten voor doen,
dan kunt u tot 48 uur van tevoren het aantal gereserveerde gasten kosteloos wijzigen.
Over het aantal minder bezoekende gasten op de dag zelf dan gereserveerd, zijn wij
genoodzaakt 100% van de opgegeven prijs te berekenen.
Voor het aantal meer bezoekende gasten op de dag zelf dan gereserveerd, rekenen wij
eveneens 100% van de afgesproken prijs pp. Wij kunnen echter niet garant staan voor
voldoende hapjes.
Al onze arrangementen zijn inclusief wijn, bier, frisdranken, koffie, thee en binnenlands
gedestilleerd.
De arrangementen zijn gebaseerd op vaste tijden. Deze kunnen eventueel aangepast
worden in overleg, maar behoren wel op hetzelfde dagdeel te blijven.
Heeft u naar aanleiding van de arrangementen vragen en/of wilt u een afspraak maken,
dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer: 023-5256670.
info@vanoudshetdorpshuys.nl
www.vanoudshetdorpshuys.nl

Hartelijk dank voor uw interesse en wij hopen u binnenkort bij ons te mogen
verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Arthur Burghout
Tijn Burghout
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