Feestelijke arrangementen
voor elke gelegenheid

FEESTJE?
In de sfeervolle zalen kan gereserveerd worden vanaf 10 tot maximaal 250 personen. De zalen
zijn geschikt voor een diner, buffet, borrel, vergaderingen, presentaties of een verjaardag.
Binnenlands arrangement 4 uur				
Binnenlands arrangement 3 uur				

€ 25,50 p.p.
€ 22,00 p.p.

BRAAI

Drankjes turven is uiteraard ook mogelijk!

Buitenlands Gedistilleerd					Kassa prijs
Ontvangst met bubbels (Prosecco, Aperol, Hugo)
€ 3,90 p.p.
Kaas, worst, stengels en notenmix				
€ 2,50 p.p.
Notenmix							€ 1,50 p.p.
Notenmix – 3 schaaltjes					
€ 2,50 p.p.
Huisgemarineerde olijven					€ 2,50 p.p.
Stokbroodjes met 3 sausjes					
€ 1,50 p.p.
SERRE

2x luxe hapjes koud & 3x hapjes garnituur 			
Toast met zalm, carpaccio gevulde eieren, tartaar,
brie, ham, meloen, filet americain en haring,
(selectie uit) bittergarnituur en bitterballen

€ 7,50 p.p.

DJ voor een onvergetelijke avond 		
		
Gebruik maken van onze muziekcomputer		
Ruimte aangekleed met ballonnen, lampionnen etc.		
Photo Booth: maak mooie foto’s en ontvang ze digitaal!

€ 300,00 (vanaf prijs)
€ 75,00 (vanaf prijs)
€ 75,00 (vanaf prijs)
€ 325,00 (gehele avond)
ZAAL PODIUM

TER AFSLUITING
Zak friet met óf zonder mayo
Broodje kroket 		

€ 2,50 p.p
€ 3,50 p.p

Broodje beenham
Broodje miniburger

€ 4,00 p.p
€ 3,50 p.p

(Dit zal in het laatste half uur worden uitgedeeld.)
Bovengenoemde bedragen zijn vanaf 25 personen. Onder de 25 personen komt er € 75,00 zaalhuur bij.

LOODS

TAPAS BUFFET

HAPJES+

Geen grote honger, maar toch even wat knabbelen? Het Tapas buffet is een
variërend buffet met lekkere hapjes, heerlijk in combinatie met een drankje.

Mini burgers

€ 3,90

Flammkuchen

€ 6,00

Spies gehakt

€ 2,60

Prik saté

€ 3,00

Broodje hotdog

€ 3,90

Bakkie patat truffel

€ 2,20

Bruschetta tomaat 6st.

€ 4,50

Garnalen cocktail

€ 2,50

KOUD

€ 9,50 (meerprijs)

Diverse broodjes, 3 tapenade’s, kaasplateau, olijven,
sweet peppers, diverse worsten en 3 salades

WARM

€ 12,50 (meerprijs)

Kipvleugels, spareribs, gamba’s en runderballetjes

GIN TONIC BAR

€ 250,00 (vanaf prijs)

Gehele avond tot je beschikking

HAM OP DE BAR

€ 255,00

Ham en diverse worst soorten

SUSHI BAR COMPLEET

€ 250,00 (vanaf prijs)

Heerlijke diverse sushi

of € 12,50 per rol

ONTVANGST MET BUBBELS

€ 3,70 (per stuk)

Gehele avond tot je beschikking

IJS KAR VANAF 20 PERS.

€ 25,00

Met hoorntjes ijs naar keuze

of € 1,50 per hoorntje

OESTER BAR

€ 2,75 (per stuk)

Heerlijke oesters

(per stuk)

STADSTUIN

BRAAI ER OP LOS
Proef de sfeer van ‘outside cooking’ en ervaar het oergevoel van koken op open vuur. Met passie, beleving en ambachtelijk
bereid voor uw eigen ogen. Ideaal voor partijen, bedrijfsuitjes en workshops.

KOK + BBQ
-

VANAF € 22,50 P.P

Lamsrack
Saté
Entrecôte
Gehaktschijfjes
Ossenhaas

-

Kipfilet
Kipdijspiesjes
Zalm in folie
Gambaspiesje
Ossenhaas van de wok

ESCAPEROOM

-

Porkrack
Buikspek
Spareribs
Kip op blik
Runderlende

- Wishebone
- Tomahawk
- Diverse
soorten vis
uit seizoen

De BBQ’s zijn zelf
samen te stellen.
Hierbij worden diverse
frisse salades en
broodjes geserveerd.

voor 2 t/m 6 personen

Escaperoom Almelo is een spannend, uitdagend en onvoorspelbaar spel. Het doel van het spel is om de kamer binnen
60 minuten te verlaten. In de kamer bevinden zich puzzels, raadsels en onverwachte aanwijzingen.
- Ideaal voor een feestje of bedrijfsuitje!

- Diverse combinaties met arrangementen mogelijk!

€100,-

BISTRO

BUFFETTEN
Heerlijk gevariëerde buffetten bestaand uit zowel een warm, als een koud aanbod.
Vlees of vis. Voor ieder wat wils.

OPTIES & PRIJZEN
BUFFET 1

€ 18,50 P.P.

BUFFET 2

€ 23,50 P.P.

KOUD

WARM

KOUD

WARM

-

- Gehaktballetjes met
ketjapsaus
- Spareribs met
Oosterse saus
- Schnitzels met spek,
ui en champignons
- Friet / krieltjes

-

-

Rundvleessalade
Rauwkost
Cocktailsaus
Knoflooksaus
Kruidenboter
Stokbrood

Vleessalade
Zalmsalade
Rauwkost
Boerensalade
Gerookte zalm
Stokbrood
Kruidenboter
Diverse sauzen

Schnitzel met jägersaus
Saté met saté saus
Rundergehakt
Botervis met gamba’s
in pestosaus
- Krieltjes
- Mix van warme groente

BUFFET 3

€ 27,50 P.P

BUFFET 4

€ 32,50 P.P

KOUD

WARM

KOUD

WARM

-

- Entrecôte met
pepersaus
- Varkensoester
met champignonsaus
- Kipdij met ketjap,
gember en chilisaus
- Zalm en gamba’s in
witte wijnsaus
- Rundergehakt schijfjes
- Gebakken krieltjes
- Mix van warme groente

-

- Biefstuk in pepersaus
- Lamsrack met
citroenschijfjes
- Kipdij met ketjap,
gember en chilisaus
- Varkensoester met
jägersaus
- Zalm met botervis en
gamba’s
- Gebakken krieltjes
- Witlofschotel

Vleessalade
Zalmsalade
Boerensalade
Tomatensalade
Komkommersalade
Gerookte zalm
Stokbrood
Kruidenboter
Diverse sauzen

Vleessalade
Zalmsalade
Tzatziki
Boerensalade
Tomatensalade
Komkommersalade
Rauwkost
Carpaccio
Gepocheerde zalm
Gerookte zalm
Garnalencocktail

HAPJES OP BORDJES (VORKJES MENU)
OPTIES & PRIJZEN
Vanaf 15 personen, de gasten kunnen dit zelf samenstellen.

VORKJES MENU
Carpaccio					€ 4,00 p.s.
Soepje van pomodoritomaat en 			
€ 3,00 p.s.
kruidenknoflookroom
Gevogeltebouillon met cognacroom			
€ 3,00 p.s.
Biefstukpuntjes					€ 4,25 p.s.
Vis van de dag					
€ 4,50 p.s.
2 Lamsrackjes met vanillejus en een stamppotje
€ 5,50 p.s.
Entrecôte op ratatouille in kruidenjus		
€ 4,50 p.s.
Vegetarische wrap met spinazie en geitenkaas		
€ 3,00 p.s.
Garnalen met tomatenrisotto			
€ 3,90 p.s.
Gehaktballetjes in ketjapsaus			
€ 3,50 p.s.
Gehakt spiesjes met tzatziki			
€ 3,50 p.s.

NAGERECHTEN BIJ HET VORKJES MENU
Huisgemaakte tiramisu				€ 3,50 p.s.
Duo mousse van witte en pure chocolade		
€ 3,50 p.s.
Crème Brûlée van vanille				
€ 3,50 p.s.
Brownie met vanilleroom				
€ 3,50 p.s.
Bavarois van rood fruit met pure chocolademousse
€ 3,50 p.s.
Ijslolly					
€ 2,50 p.s.

Voor meer informatie:
T 0546 82 56 76
Of bezoek onze website
www.hookhoes.nl | www.kreta-almelo.nl

T 0546 81 48 98
Grotestraat 126

www.hookhoes.nl
7607 CW Almelo

T 0546 82 56 76
Klara Zetkinstraat 2

T 0546 81 48 98
Grotestraat 126

T 0546 625 197
Grotestraat 127

www.kreta-almelo.nl
7607 SR Almelo

www.escaperoomalmelo.nl
7607 CW Almelo

www.gastrobar1910.nl
7607 CH Almelo

Vraag ook eens naar onze vergaderarrangementen.

