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ALGEMEEN BOVENZAAL BUDDHAS
Buddhas beschikt over een aparte sfeervolle zaal met eigen bar en toiletgroep voor vergaderingen,
groepsdiners, borrels en nog veel meer...
Beschikbaarheid
17.00 - 00.00 uur
Overdag in overleg
Muziek
• Achtergrondmuziek mogelijk
• Eigen muziek kan afgespeeld worden via bluetooth
• Geen DJ’s, zang, instrumenten of luide muziek mogelijk
Kosten
• Beamer + scherm
• Minimale omzet op 1 rekening

35.00
300.00

• Zaalhuur 125.00 voor bijeenkomsten waarbij de minimale omzet niet wordt bereikt,
of waarbij ieder voor zich afrekent
• Zaalhuur overdag

175.00

Betaling van de rekening
• Op de avond zelf, door 1 persoon of voor bedrijven, mogelijk op factuur
Dieetwensen en allergieën
• 5 dagen vooraf doorgeven
Keuzes voor het groepsmenu
• Groepen >25 personen, graag keuzes 2 dagen vooraf doorgeven
Aantal gasten voor de rekening bindend
• Tot 2 dagen voorafgaand aan het evenement kosteloos te wijzigen,
anders wordt het laatst doorgegeven aantal in rekening gebracht
Voor de facturatie ontvangen we graag de tenaamstelling factuur, adres, postcode, kostenplaats/sapnummer,
emailadres, plus een kopie legitimatie. Op de dag/avond zelf kan de bon ter goedkeuring worden ondertekend.
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Opstellingen
Vergadering u vorm

40 personen

Schoolopstelling 		

30 personen

Theateropstelling 		

50 personen

Pubquiz deels zitgelegenheid en deels statafels

60 personen

Borrel 			

100 personen

Diner aan 1 lange tafel

40 personen

Buffet met zitplaatsen voor alle gasten

70 personen

Thais bittergarnituur
Bittergarnituur Buddhas (niet pikant)

per stuk 2.00

Thaise kipsaté met Thaise pindasaus
Gebakken deegje gevuld met gekruid gehakt van kipfilet
Thaise loempia met groenten en kipfilet
Buddhas mix (mix van bovenstaande) 24 stuks

Bittergarnituur Buddhas Deluxe (niet pikant)

40.00

per stuk 2.50

Garnaal gevuld met gehakt van kip omhuld door wonton reepjes
Grote garnaal in Loempiadeeg
Thais viskoekje
Spiesje van varkenshaas
Buddhas mix (mix van bovenstaande)

Hollands bittergarnituur

24 stuks 45.00

per stuk 0.85

Bitterballen
Kipnuggets
Vegetarische loempia’s
Kaasstengels
Hollandse mix (mix van bovenstaande)
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Thaise soep 		

7.50

Tom Kha Kai (pikant)
Thaise kippensoep met verse limoen, kokosmelk, pepers en kruiden
Dranken
Heineken tapbier 		

2.90

Wijn (Tempranillo en Sauvignon Blanc)

4.00

Frisdrank 			

2.75

Groepsmenu
20 – 35 personen (gerechten worden aan tafel geserveerd)
35 personen tot 70 personen (buffetvorm)
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GROEPSMENU BUDDHA’S 27.50
(vrijdag, zaterdag en feestdagen +2.50)

VOORAF
536 Buddhas Mix (niet pikant)
Thaise kipsaté met Thaise pindasaus, een gebakken deegje gevuld met gekruid gehakt
van kipfilet en een Thaise loempia met groenten en kipfilet.

HOOFDGERECHTEN
Geserveerd met gestoomde rijst.
858 Neua Phad Nam Man Het (mild)
Gebakken ossenhaas met gemengde groenten en oesterzwammensaus.
873 Phad Med Ma Muang Kai (pikant)
Gebakken kipfilet in Thaise bruine currypasta met gemengde groenten, cashewnoten
en champignons.
869 Moe Phad Ghing (licht pikant)
Gebakken varkenshaas met Spaanse pepers, verse gember, uien, bosuien,
champignons en peulen.
872 Kai Phad Prieuw Waanh (niet pikant)
Gebakken kipfilet met speciale zoet-zure saus, komkommer, uien, bosuien,
tomaat en verse ananas.

DESSERT
Fruit Explosion
Lychee en ananas sorbetijs geserveerd met fruit en slagroom.

Extra optie: Gebakken rijst + 2.50

* Voor vegetarische personen kunnen we alternatieve gerechten verzorgen
* Het menu is in overleg aan te passen
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