UW EVENT PARTNER
BUFFETTEN & CATERING
Bistro de Kolenbrander is uw keus voor een zorgeloos buffet; bij ons in de bistro of bij u op
locatie. Ons ervaren keukenpersoneel zorgt voor een prachtig diner op maat, topservice
inbegrepen. Onze buffetten zijn altijd naar de wens van onze klant samengesteld. Vind
extra informatie en bekijk onze basisarrangementen op pagina 2, 3 en 4.

FEESTEN & PARTIJEN
Bistro de Kolenbrander verzekert u één ding: uw feest zal slagen. Gaat u trouwen, heeft u
een jubileum, een familiefeest, verjaardag, noem het maar op; geen probleem. Wij zijn zeer
flexibel en ons team maakt zich sterk om u een fantastisch feest te bezorgen! Vind extra
informatie en bekijk onze basispakketten op pagina 5 en 6.

AFHAALMAALTIJDEN

er

Geen tijd om zelf te koken maar toch genieten van een heerlijk hapje eten? Dat kan vanaf nu
bij Bistro de Kolenbrander. Maak de keuze uit onze plateservice en een tijdstip dat u het beste
uitkomt. U kunt kiezen uit een plate saté, zalm, schnitzel, ribeye of Kolenbranderburger. Al
deze gerechten worden geserveerd met rauwkost, friet en mayonaise. Uw bestelling afhalen
kan op woensdag t/m vrijdag tussen 17:00 en 19:00 uur. Op zaterdag & zondag tussen 16:00
en 19:00 uur. Met telefonisch overleg kunt u uw bestelling en afhaaltijd bespreken.

TOTAALOPLOSSING
Bistro de Kolenbrander gaat een stap verder. Wij hebben namelijk alle middelen in
huis om een evenement op locatie én op maat te realiseren. Catering, bediening, licht
en geluid, van koelwagen tot heater, van tent tot een kaarsje op tafel, het complete
evenement wordt voor u uitgewerkt en gerealiseerd.
Of het nu een all-in themafeest voor 50 personen is of een compleet aangekleed
bedrijfsjubileum voor 400 personen, bij ons bent u aan het juiste adres.
NeemIN
vrijblijvend
contact
op met 0547 - 333 972 of mail info@bistrodekolenbrander.nl
DRUKWERK
UNCOATED
STEUNKLEUR

KOLENBRANDER BUFFETTEN & CATERING
Bistro de Kolenbrander is uw keus voor een zorgeloos buffet, bij ons óf op locatie. Viert u een
feestje of heeft u een receptie bij ons? Een personeelsborrel of uitgebreide verjaardag, waar
uw personeel en vrienden nét dat beetje extra verdienen? Wij zorgen er samen met u voor
dat iedereen voldaan naar huis gaat.
Een buffet kan geheel samengesteld worden naar uw wens, maar daarnaast kunt u altijd
één van onze suggesties als basis nemen!

ONZE BASISARRANGEMENTEN
€ 17,50 p.p.
BUFFET BASIC
***
Een gangbaar basispakket waar alles rondom geregeld is voor een geslaagd feest.
KOUD

WARM

GRAND DESSERT (+€7,95)

Rundvleessalade
Twentse aardappelsalade
Gerookte zalm
Noorse garnalen
Rauwe ham
Rouwkost salade
Stokbrood div. sausjes

Gehaktballetjes in jus
Kippendij met oosterse
saus
Twents stoofpotje
Zalm uit de oven

Diverse soorten bavarois
Longeurs
Mousses
Slagroom
Diverse soorten ijs
Fruitsalade

€ 22,50 p.p.
BUFFET CLASSIC ****
Een allround winner voor een heerlijk buffet.

VOORWAARDEN & SERVICE

KOUD

WARM

GRAND DESSERT (+€7,95)

Parmaham met meloen
Huisgerookte zalm
Haring met uitjes
Noorse garnalensalade
Carpaccio
Huisgerookte lende
Vleessalade
Zalmsalade
Rauwkostsalade
Komkommer in het zuur
Stokbrood div. sausjes

Saté van de haas
Gehaktballetjes in jus
Spareribs
Oosterse kip
Zalm op spinazie met
basilicumsaus
Gebakken aardappeltjes
Aardappelgratin

Diverse soorten bavarois
Longeurs
Mousses
Slagroom
Diverse soorten ijs
Fruitsalade

•

Prijzen zijn gebaseerd op groepen vanaf 20 personen.
Bij afwijkende groepsgroottes kan in overleg een prijswijziging plaatsvinden.

•

Wij houden ten alle tijde rekening met eventuele dieetwensen.

•

Themabuffetten kunnen op uw verzoek door ons samengesteld worden.

€ 37,50 p.p.
BUFFET DE LUXE *****
Voor nét dat beetje extra op uw feestavond...

•

Bij catering op locatie is breng- en haalservice inbegrepen.

KOUD

WARM

GRAND DESSERT (+€7,95)

•

Serviesgoed, bestek en serveermaterialen zijn altijd inbegrepen.

Parmaham
Coppa die Parma
Salami
Vitello Tonato
Carprese (Tomaat & Mozzerela)
Huisgerookte zalm
Gemarineerde olijven
Gedroogde zontomaatjes
Tonijnsalade
Pastasalade
Aardappelsalade
Rouwkost
Brood met div. sausen en
tapanade

Varkenshaasmedaillons
met rozemarijnsaus
Zalm op spinazie met
basilicumsaus
Gamba’s met knoflook
Toscaanse kalfssukade
Kip uit de pimonte (met
Italiaanse kruiden)
Rozeval aardappel uit de
oven
Gratin gekruid met
basilicum

Diverse soorten bavarois
Longeurs
Mousses
Slagroom
Diverse soorten ijs
Fruitsalade

De volgende pagina bevat een aantal gangbare basisarrangementen.
Deze arrangementen uitbreiden of veranderen? Niets is ons te gek!
Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. We luisteren naar uw
specifieke wensen, adviseren u graag, denken met u mee en
maken vrijblijvend een voorstel en offerte op maat!
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KOLENBRANDER FEESTEN & PARTIJEN

ONZE BASISARRANGEMENTEN
STAMPPOTBUFFET

€ 18,50 p.p.

STAMPPOT

EXTRA’S

Boerenkool
Zuurkool + spekjes & appel
Wortelen

Huisgemaakte hachee
Rookworst
Gebakken speklapjes
Zilveruitjes, augurk, azijn, mosterd,
piccalilly

Bistro de Kolenbrander verzekert u één ding: uw feest zal slagen. Gaat u trouwen,
heeft u een jubileum, een familiefeest, verjaardag, noem het maar op: geen probleem.
Wij zijn zeer flexibel en ons team maakt zich sterk om u een fantastische avond te
bezorgen! Naast onze basisarrangementen denken we graag verder met u mee; een
feest is maatwerk en dient tot in de puntjes verzorgd te zijn. Bij ons bent u aan het
juiste adres!

ONZE FEESTLOCATIES

€ 15,50 p.p.

HAPJESBUFFET

‘t Zaaltje

WARM

KOUD
Zalmmayonaise
Tonijnsalade
Gerookte eend
Wraps
Haring
Gerookte zalm
Filet American
Jonge kaas
Old Amsterdam
Tomaat Mozzerella
Rouleaux van salami
Diverse sausjes met brood

Wij beschikken over een modern, sfeervol zaaltje
geschikt voor kleinere feesten en partijen. Het zaaltje
is voorzien van alle gemakken; hoog en laagzits, een
huiselijke haard, moderne LED-verlichting, televisie
en perfect geluid. Kortom, ’t Zaaltje is de ideale locatie
voor een gezellig feest!

Gehaktballetjes
Stukjes krokante kip
Elzasser worstje met spek
Oosters vleesspiesje

Bistro		

- Diverse broodhapjes € 1,10 per hapje
- Diverse luxe hapjes € 1,35 per hapje
- Gemengd bittergarnituur € 0,70 per hapje

ONZE VOORZIENINGEN
€ 32,50 p.p.

Het vorkjesdiner bestaat uit 5 luxe, seizoensgebonden gerechtjes die over de gehele
avond gerserveerd worden. Voorkeuren zijn bespreekbaar met de keuken.
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Biertafels

Terras

Wij beschikken over 8 mooie statafels, voorzien
van een verlichte bak voor ijs en drank naar wens.
Dit geeft een perfecte uitstraling en de ervaring
leert: de tafels werken sfeerverhogend.

Wij beschikken over een verwarmd terras, aanliggend
aan zowel ´t Zaaltje als de Bistro. Met mooi weer kan
het terras bij beide locaties aaneengetrokken worden.

Televisie schermen

Geluid

Ons nieuwe zaaltje beschikt over een ingebouwde
televisie. De Bistro kan in overleg uitgerust worden
met minimaal 2 televisies op hoogte.

Ons nieuwe zaaltje beschikt over ingebouwde, nieuwe
geluidstechnieken. De Bistro kan uitgerust worden
met geluid naar wens.

DJ-meubel

DJ

In overleg kunnen wij ook een volledig ingericht
DJ-meubel verzorgen. Dit betreft een DJ-tafel,
voorzien van een LED-scherm aan de voorzijde,
inclusief licht & geluid.

In overleg kunnen wij zorgen dat onze ‘huis-dj’
voor u komt draaien. Uiteraard staan wij open
voor ieder gewenste DJ naar keuze.

Pooltafel

Café ´t Kooltje

Is uw gezelschap niet groter dan 40 personen?
De Kolenbrander
In overleg kunnen weHuisstijl-index
onze pooltafel
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Officina Sans ITC
Logo: Gloucaster MT Extra Condensed
worden met een sportieve
activiteit.

Na de tijd gezellig naborrelen? Dat kan! Als u
een feestje geeft in het weekend is ons nieuwe,
moderne café altijd geopend om een gezellig
drankje na te doen!
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> 70 personen

Onze ruime, maar doch behaaglijke Bistro is
uitermate geschikt voor grotere feesten tot 200
personen. Afhankelijk van de grootte van de
groep wordt de Bistro naar uw wensen ingericht
tot feestzaal. Van intiem en knus borrelen tot een
groots feest met aaneengrenzend terras.

HAPJES

VORKJESDINER

< 70 personen

COATED
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ONZE ARRANGEMENTEN
Bistro de Kolenbrander biedt verschillende out-of-the-box feestarrangementen. Naast
de keuze uit de locatie, extra voorzieningen en overige wensen en afspraken hebben
wij alvast een aantal suggesties opgesteld. Een geslaagd feest begint immers met
een goede basis!
ROTONDE BASIC ***
Een gangbaar basispakket waar alles rondom geregeld is voor een geslaagd feest.
DRANK

*****

ETEN

***

Onbeperkt bier, wijn, fris en gedistilleerde dranken tijdens de gehele periode; twee koude en
drie warme hapjes. Locatie ingericht en aangekleed zoals gewenst.
< 70 personen:
> 70 personen:

4 uur € 20,50
4 uur € 19,50		

4½ uur € 22,50
4½ uur € 21,50

KOOLTJE CLASSIC ****
Een allround winner.
DRANK

*****

ETEN

****

Ontvangst met mini petit fours (keuze vooraf kenbaar maken); onbeperkt bier, wijn en fris en
gedistilleerde dranken tijdens de gehele periode; nootjes en chips op tafel; twee luxe koude en
drie luxe warme hapjes. Locatie ingericht en aangekleed zoals gewenst.
< 70 personen:
> 70 personen:

4 uur € 23,50
4 uur € 22,50		

4½ uur € 25,50
4½ uur € 24,50

KOLENBRANDER DE LUXE *****
Voor nét dat beetje extra op uw feestavond...
DRANK

*****

ETEN

*****

Ontvangst met mini petit fours (keuze vooraf kenbaar maken) en glas prosecco; onbeperkt
bier, wijn en fris en gedistilleerde dranken tijdens de gehele periode; twee luxe koude en drie
luxe warme hapjes; nootjes en chips op tafel; afsluitend een late night snack (keuze in overleg).
Locatie ingericht en aangekleed zoals gewenst.
< 70 personen:
> 70 personen:

4 uur € 26,50
4 uur € 25,50		

4½ uur € 29,50
4½ uur € 28,50

EXTRA OPTIES
Breid uw arrangement uit naar wens.
•
•
•
•
•

Ontvangst met koffie en gebak
Afsluitende kop koffie			
Extra koud hapje			
Extra warm hapje			
Kolenbrander Huis DJ			

€ 4,00 per persoon
€ 2,00 per persoon
€ 1,10 per persoon
€ 1,35 per persoon
€ 400,-

GA MET ONS IN OVERLEG OM ERVOOR TE ZORGEN DAT UW
FEEST
AAN AL UW WENSEN VOLDOET
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