T H A I

ALGEMEEN

K I T C H E N

ARRANGEMENTEN

Buddhas beschikt over een aparte sfeervolle zaal met eigen bar en toiletgroep voor vergaderingen,
groepsdiners en nog veel meer. Ook voor kleinere groepen beschikt Buddhas over diverse
mogelijkheden.
Beschikbaarheid
Dagelijks 17:00 – 00:00 uur
Op aanvraag borrel tot 60 personen mogelijk tot 17:00 uur
Borrel in combinatie met diner tot 00:00 uur
Muziek
Achtergrondmuziek aanwezig
Geen DJ’s, zang, instrumenten of luide muziek mogelijk
Gebruik van microfoons is niet mogelijk
Vide
Niet exclusief inzetbaar
Geen minimale omzet van toepassing
Tot 20 personen | 2 tafels van 10 personen
Zaal
Exclusief af te huren
Diner, vergadering en overig
Minimale omzetgarantie
Zo t/m do
overdag 750.Vrij en za
overdag 1000.Vergadering of diner
Standaard
20 personen
30 personen
40 personen

avond 750.avond 1000.-

10 tafels voor 4 personen
1 lange tafel
opstelling u- vorm
2 lange tafels, opstelling u- vorm

Dieetwensen en allergieën
Uiterlijk 3 dagen voorafgaand 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
Betaling van de rekening
Op de avond zelf, door 1 persoon of voor bedrijven, mogelijk op factuur
(digitale factuur per mail is gratis, voor e-facturatie 25.- hanteren we administratiekosten)
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DINER

2 gangen 25.- | vrijdag, zaterdag en feestdagen		
3 gangen 30.- | vrijdag, zaterdag en feestdagen		

+ 1.50
+ 2.50

Vis- kikkerbil- en eend gerechten geldt een toeslag
Gebakken rijst, - ei noedels of – mihoen (in plaats van witte rijst)

+ 5.- per persoon
+ 3.- per persoon

Vanaf 10 personen serveren wij een verrassingsmenu van de chef. Dit is een selectie van
diverse gerechten. Hierbij houden wij graag rekening met allergieën en dieetwensen. In
overleg is het mogelijk om voorkeur van gerechten door te geven en/ of het menu samen
te stellen. Wij hebben ook een ruime keuze uit vegetarische en veganistische gerechten en
kunnen het menu volledig vegetarisch of veganistisch verzorgen.

MENUKAART »
VOORBEELD MENU
Voorgerechten			
536 Buddhas Mix (mild)
Thaise kipsaté met Thaise pindasaus, een gebakken deegje gevuld met gekruid gehakt
van kipfilet en een Thaise loempia met groenten

538 Vegetarische Loempia

(mild)

Loempia gevuld met diverse groenten, tahoe en glasnoedels			

Hoofdgerechten
Gebakken ossenhaas met gemengde groenten en oesterzwammensaus.

871 Keng Gieuw Waanh Kai (licht pikant)
Kipfilet in kokosmelk met Thaise groene currypasta, kouseband, rode ui, vers citroenblad, egg-plant en
Thaise basilicum

869 Moe Phad Ghing (licht pikant)
Gebakken varkenshaas met Spaanse pepers, verse gember, uien, bosuien, champignons en peulen

877 Phad Thalee (licht pikant)
Gebakken gemengde zeevruchten (garnalen, inktvis en krabstick) in Thaise bruine currypasta, champignons,
paprika, bosuien en gedroogde gebakken chilipeper

888 Phad Med Ma Muang Tahoe

(licht pikant)

Gebakken tahoe in Thaise bruine currypasta met gemengde groenten, champignons en cashewnoten

Dessert
Proeverij van onze desserts
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DRANKEN
Bier vanaf
Fris vanaf
Wijn vanaf
Cocktails vanaf

3.35
3.10
4.75
8.50

BITES
Thaise bites (niet pikant)
Kipsaté met Thaise pindasaus
Gebakken deegje gevuld met gekruid gehakt van kipfilet
Thaise loempia met groenten en kipfilet

per 3 stuks 8.50

Hollands bittergarnituur | 24 stuks
Bitterballen
Kipnuggets
Vegetarische loempia’s
Kaasstengels

Voor meer informatie mail naar sales@rebelhoreca.nl
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