Prijsinfo theehuis de Akermolen
Omschrijving

Bedrag

Totaal

Koffievarianten per kopje:
Koffie
Cappuccino
Koffie verkeerd
Thee per kopje
Pot Thee
Verse muntthee
Warme Chocomelk
Slagroom

€
€
€
€
€
€
€
€

2,50
2,80
2,80
2,50
6,50
3,00
3,25
0,80

Appeltaart
Mon-chou taart
Dadeltaart

€
€
€

4,00
4,00
4,00

€

2,30

€

2,50

Petitfours (Bakkerij Roetman)
andere mogelijkheden zijn te bespreken
Borrel
Frisdrank per flesje
Keuze uit:
Tonic
Cassis
Bitter lemon
Cola
Cola light
Ice tea
sprite
spa rood/blauw
appelsap
tomatensap
rivella
fristie
chocomelk

Theehuis de Akermolen - Zwartepad 30 - 1069 MN Amsterdam
Telefoon 020-6100788 Email-mail info@deakermolen.nl
NL 61 RABO 01601.18.700 - KvK nummer 51596466 - BTW nummer 850090271BO1
We verzoeken u vriendelijk het bovenstaande bedrag binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen
op onze bankrekening onder vermelding van uw factuurnummer.

Frisdranken per glas

€ 2,00

(alleen bij grote gezelschappen)
Keuze uit:
cola
cola light
sinas
jus d’orange
spa blauw
spa rood
tonic
bitterlemon
sprite

Vruchtensappen

€

3,50

Wijn rood/wit/rosé per glas
Fluitje
vaasje
Speciaal Bier (7-Deugden)
Hoegaarden
Radler
Port, sherry, martini
Jonge Jenever
Bacardi, wodka
Likeuren

€

3,50

€
€
€
€
€
€
€
€

3,00
4,75
3,75
3,75
3,50
3,50
4,00
4,00

Prosecco met Kir royal per glas
Prosecco per glas

€
€

4,25
3,95

Alcoholische dranken:

€ 2,50

Eventuele wensen voor andere dranken zijn
bespreekbaar
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Hapjes
Luxe hapjes ( schaal circa 50 stuks)

€ 52,50

Schaaltje Kaas/worst (circa 20 stuks)

€ 13,50

Bitter garnituur (50 stuks)
Bestaande uit:
bitterballen
vlammetjes
kaasstengels
Frikadel
Garnaal

€ 37,50

Kip/groenten loempiaatjes ( 24 stuks)

€ 49,50

Geitenkaas/groenten kroketjes ( 30 stuks)

€ 46,50

Tomaat/mozzarella/ basilicum stokjes met
dressing van olijfolie en kruiden

€ 1,25

Haringschotel (40 stukjes) met garnituur

€ 40,00

Vishapjes (Toast garnalen-zalm-tonijn-krab)

€ 62,50

Bruschetta met tapenade en aïoli p.p.

€ 1,55 p.p.

Glaasje soep klein (11 cl)

€ 1,85 per stuk

Glaasje soep groot (22 cl)

€ 3,60 per stuk

(diverse variëteiten)
Gebakken garnaal gepresenteerd in glaasje

€ 2,- per stuk

Broodstokje gevuld met roomkaas en zalm

€ 2,50 per stuk

Broodstokje gevuld met castello blue en peer

€ 2,50 per stuk

Mini panini (pesto/tomaat/mozzarella)

€ 2,50 per stuk

Zakje patat

€ 1,85 per stuk

Mini bolletje (verschillende mogelijkheden)

€ 2,50 per stuk

Gehakt balletjes in saté of zoet/zure saus
(gepresenteerd in bamboe schaaltje)

€ 3,00 per stuk
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Mini saté (gepresenteerd in bamboeschaaltje)

€ 3,00 per stuk

Nootjes per schaaltje

€ 3,00

Olijven per schaaltje

€ 3,60

High tea
Bestaande uit:

€ 20,00 p.p.

Scones met clothed cream en jam
4 hartige sandwiches p.p.
4 zoetigheden p.p.
Onbeperkt koffie/thee
(thee in diverse smaken)
(alle andere koffie soorten en dranken tegen
meerprijs)

Broodjes buffet
Bestaande uit:







€ 16,50 p.p.

Diverse soorten harde en zachte
broodjes
Diverse soorten kaas en vleeswaren
Brie
Gesneden tomaat/komkommer/ei en
ijsbergsla
Huisgemaakte tonijnsalade/eiersalade
Kannen jus d’orange/melk/karnemelk

Aanvullingen:
Keuze uit kroket of soep
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Stampottenbuffet

€ 18,50 p.p.

(vanaf sept t/m maart)

Boerenkool
Zuurkool
Hutspot
Andijviestamppot
Gehaktballen
Rookworst
Draadjesvlees
Garnituur: mosterd,piccalilly en zuur
BBQbuffet (van juni t/m sept)

€ 27,50 p.p.

Walking diner

Gerechten op
aanvraag

Koud/warmbuffet

€ 24,50 p.p.

Bestaande uit:
Varkensfricandeau in rozemarijn saus
Gehaktballetjes in saus
Satéstokjes
Visschotel
Aardappel gratin
Patat
Groene salade
Kip/manadrijn salade
Stokbrood
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Indischbuffet

€ 24,50,- p.p.

Keuze uit:
2 rijst of bami gerechten
2 vleesgerechten
2 groenten gerechten
2 satéstokjes p.p.
Kroepoek
Seroendeng
Sambal

Italiaansbuffet

€ 22,50 p.p.

Bestaande uit:
Lasagne Bolognese en vegetarische lasagne
Pasta met vegetarische sause
Pasta à la Meta
Caprese
Groene salade
Pesto-pastasalade
Tonijn-pastasalade
Carpaccio

Saté
Geserveerd op bamboe bord:

€ 9,75 p.p.

Saté (2 stokjes p.p.)
Vers gemaakt rundvleessalade
Stokbrood
Saté buffet
Saté (2 stokjes p.p.)
Rundvleessalade
Kipmadarijnsalade
Groene salade
Patat
Stokbrood kruidenboter

15,75 p.p.

Tapasbuffet

€ 18,50 p.p.

(ook losse onderdelen mogelijk)
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Toetjes buffet
Bestaande uit assortiment huisgemaakte mini
toetjes

€ 3,95 p.p.

Huur Molen (na 17.00 uur en tijdens besloten

€ 50,- per uur

feestjes overdag)

In de zomermaanden inclusief tent

€ 75,- per uur

Huur bovenruimte voor bijeenkomsten,
vergaderingen, workshops e.d.
Voor Particulieren (alleen zaterdag/zondagmiddag)
Per dagdeel
Per uur

€ 100, € 27,50

Organisaties (dagelijks)
Per dagdeel
Per uur

€ 155,
€ 40, -

Flipover
Scherm
Beamer/laptop/scherm
Flatscreen

€
€
€
€

10, 10, 80,20,-

Lunch tijdens verhuur bovenruimte:
Per persoon

€ 10,95 p.p.

Aanvullingen:
Kroket
Soep

€ 1,95 p.p.
€ 3,95 p.p.

Koffie en thee tijdens verhuur
bovenruimte:
Thermoskan koffie
Thermoskan Thee

€ 8,50
€ 6,50
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Alle prijzen zijn inclusief BTW en onder
voorbehoud van prijswijzigingen

Theehuis de Akermolen
020-6100788
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